
BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare în calitate de posesor vinde: 

Pentru informație mai detaliată despre bunul expus spre comercializare apelați: 
067218068; 067218069 sau http://bem.md/page/6135 

Lotul nr. 166 – construcție de cultură și agrement (nr. cad. 3839000.025.01 cu 4 nivele 
(subsol+Et1+Et2+Et3) cu S conform dosar tehnic=1,484.3 m2) și construcție accesorie (nr. 
cad. 3839000.025.02; S=125.3 m2); cu Stot la sol conform documentelor de drept=499.6 
(374.3+125.3) m2, teren (pentru constructii aferent (nr. cad. 3839000.025; 3839000.059) 
și gradină (nr. cad. 3839100.306)) cu Stot=1.3642 (1.1663+0.0979+0.1) ha și mijloace fixe 
(6 un.), amplasate în r-nul Dubăsari, sat. Molovata Nouă. 
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