Tabelul 2
Active la situația din 31.03.2022 propuse pentru comercializare prin licitații,
în valoare mai mare de 1 milion lei
Nr. ord.

Descrierea activului

Prețul de start propus
în cadrul licitației, mii
lei

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
18 161,1
Total (active în proprietate propuse pentru comercializare de către bancă)
18 161,1
b) Active în posesia băncii

Data desfășurării
următoarei licitații

06.04.2022 - 15.04.2022
x

Clădiri de producere, construcție (nr. cadastral 0100301.474.03-05; 07; 08),
9 080,0
cu Stot=853.60 (281.4+144.4+297.2+41.6+89.0) m.p., amplasate în mun.
04.05.2022
Chişinău, sect. Centru, str. Scoreni, 15
Total (active în posesie propuse pentru comercializare de către bancă)
9 080,0
x
2. Active propuse pentru comercializare de către executorii judecătorești și administratorii insolvabilității
Construcție (nr. cadastral 5301206.712.01) cu suprafața de sol – 1007,4 m.p.,
suprafața utilă – 1046,9 m.p., garaj (nr. cad. 5301206.712.02) cu suprafața la
sol de 263,6 m.p., (demolat), depozit (nr. cad. 5301206.712.03) cu suprafața
1
3 055,0
01.04.2022
la sol – 41,3 m.p., amplasate pe terenul de pămînt aferent (destinație
agricolă) cu suprafața totală – 1,288 ha, din r-l Hîncești, mun. Hîncești, str.
Chișinău 70a
Plantații de viță de vie neînregistrate cu Stot - 14.7732 ha, teren agricol cu
Stot - 15.7564 ha (nr. cad. 8528255,012-17; 024; 039; 040; 049; 057; 065;
2
1 100,0
08.04.2022
076; 077; 082; 086; 087; 169; 172; 180), din com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă,
extravilan
Plantații de viță de vie neînregistrate cu Stot - 20.00 ha, teren agricol cu Stot 3
7 600,0
08.04.2022
21.4091 ha (nr. cad. 8528257.172-174), din com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă,
extravilan
Plantații de viță de vie neînregistrate cu Stot – 7.28 ha, teren agricol cu Stot 4
2 800,0
08.04.2022
7.7705 ha (nr. cad. 8528251.093; 094), din com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă,
extravilan
5
8 864,0
08.04.2022
Utilaj de producere, prelucrare și depozitare a vinului (181 poziții)
1

6

Încăpere nelocativă (nr. cad. 0100307.702.01.0001), S-1800.80 m.p., 14/100
cotă-parte din terenul aferent (nr. cad. 0100307.702) cu S-1,294 ha, din mun.
Chișinău, str. Uzinelor 21, și utilaj de producere a ambalajelor plastice

22 174,0

14.04.2022

7

Construcții (nr. cad. 0121117.350.03-17, S la sol - 10 192,3 m.p.) cu teren de
pămînt aferent (nr. cad. 0121117.350), S-2,7737 ha, inclusiv încăperi
nelocative (nr. cad. 0121117.350.03.001- 002) din mun. Chișinău, or.
Durlești, str. T. Vladimirescu 70, și utilaj de producere a ambalajelor plastice

114 936,0

14.04.2022

1 016,0

14.04.2022

12 299,0

14.04.2022

8 072,0

14.04.2022

181 916,0

x

Construcții de transport și telecomunicații (nr. cad. 3124102.238.01-04, S la
sol - 120,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 3124102.238), S-2,1149
ha, din r-nul Criuleni, s. Coșernița
Construcții (nr. cad. 0100120.024.22; 24; 25; 23; 27, S la sol - 2 422,4 m.p.),
9
amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești 801, și utilaj de producere a
ambalajelor plastice
Construcții (nr. cad. 7123120.068.01-04, S la sol - 1 206,7 m.p., și nr. cad.
10
7123120.071.01-07, S la sol - 3 997,3 m.p.), amplasate în r-nul Rîșcani, s.
Costești, extravilan, și utilaj de producere a ambalajelor plastice
Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor
judecătorești și al administratorilor insolvabilității)
8

