Tabelul 2
Active la situația din 31.08.2018 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

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă
a) Active în proprietatea băncii
Cota parte în Biroul de Credit SRL în mărime de 8.93 %
1
1,886.5
Cota parte în S.A. MOLDASIG în mărime de 10.2%
2
27,144.6
Cota parte în S.A. "ASPA" în mărime de 6.26%
3
2,972.7
Total (active în proprietate propuse pentru comercializare de către bancă)
32,003.8
b) Active în posesia băncii
33 apartamente cu suprafața totală de 3,286.00 m.p. (nr. cad.
1
5,950.0
0300206.302.01) din blocul locativ, nefinalizat (grad de finisare 87%),
amplasate în mun. Bălţi, str. Strîi 17/2.

2

2 case de locuit individuale (nr. cad. 2501210.336.01 cu 4 nivele
(S+Sloc+Et1+M) cu Sinterioară conform dosar cadastral=441.7 m2; nr. cad.
2501210.337.01 cu S=27.7 m2) cu Sla sol conform documentelor de
drept=243.8 (205.1+38.7) m2 şi terenuri pentru constructii aferente (nr. cad.
2501210.336; nr. cad. 2501210.337) Stot=0.14 (0.07+0.07) ha, amplasate în rnul Călărași, or. Călărași, str. Testimițanu, 63 și 65

1,290.0

Data desfășurării
următoarei licitații

urmeaza a fi anuntata*
urmeaza a fi anuntata*
03.09.2018-14.09.2018
x

04.09.2018

04.09.2018

Construcţie comercială (nr. cad. 0100211.267.01 cu IV nivele (S+Et1+Et2+M)
cu S interioară conform dosar tehnic=876.9 m.p.) cu S la sol conform
3
6,797.3
documentelor de drept=263.5 m.p. şi terenul pentru constructii aferent (nr.
04.09.2018
cad. 0100211.267) S=0.0571 ha, amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str.
Frumoasa, 47
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
4
6,920.0
conform documentelor de drept=195.8 m.p. şi teren pentru constructii
04.09.2018
aferent (nr. cad. 0100216.803) cu S=0.0637 ha, amplasate în mun. Chisinau,
sect. Centru, str. Ciocirliei, 21/7
Total (active în posesie propuse pentru comercializare de către bancă)
20,957.3
x
2. Active propuse pentru comercializare de către executorii judecătorești și administratorii insolvabilității
Construcţii de producere cu suprafaţa totală de 5,927.10 m.p. (nr. cadastral
1
9,000.0
28.09.2018
7801110.005.09;12;13;14; 25), amplasate în r-nul Soroca, or. Soroca, str.
Calea Bălţului, 35
Construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (Fabrică de vinuri) cu
suprafaţa totală 30,876.10 m,p. (nr. cad.8015306.726.01- 20) și dreptul de
2
16,000.0
06.09.2018
folosinţă asupra terenului aferent imobilului cu suprafaţa totală de 7.2103 ha,
amplasat în r-nul Strășeni, sat. Cojușna, utilaje şi mijloace fixe aferente fabricii
de vin (162 poz.).
Fabrica de prelucrare a cărnii şi producerea mezelurilor din Ungheni,
amplasată în or.Ungheni, str. A. Bernardazzi 19 (ZEL Ungheni). Fabrica se
3
15,583.5
17.09.2018
expune ca loturi separate: bunurile imobile - lot de pămînt, nr. cad.
9201104.237, precum și construcțiile amplasate pe acestea.
Utilaj compus din mașini de prelucrare a cărnii și accesorii, unități de
4
8,463.1
17.09.2018
transport (163 unități)
Încăpere nelocativă/comercială (nr. cadastral 0100414.401.08.003) cu
5
5,562.0
urmează a fi anunțată**
suprafața de 924.70 m.p., amplasată în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str.
Academician Sergiu Rădăuţan, 9
Încăpere nelocativă (nr. cadastral 0100414.401.04.210) cu suprafața de
6
1,410.0
urmează a fi anunțată**
337.90 m.p., amplasată în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Academician Sergiu
Rădăuţan, 9
Încăpere nelocativă/comercială (nr. cadastral 0100414.401.05.098) cu
7
3,357.0
urmează a fi anunțată**
suprafața de 376.60 m.p., amplasată în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str.
Academician Sergiu Rădăuţan, 9
Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor
59,375.6
x
judecătorești și al administratorilor insolvabilității)
*informația va fi actualizată pe parcursul anunțării licitațiilor
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