
Tabelul 4

Nr. ord. Descrierea activului

Valoarea de bilanț a 
activului/

valoarea de gaj 
acceptată, mii lei

Valoarea de 
piață, 
mii lei

Valoarea la care 
activele au fost 
adjudecate, mii 

lei

Numărul de 
licitații 

desfășurate pînă 
la 30.04.2021

Cumpărătorul/
cîștigătorul licitației

1
Construcție comercială prestare servicii n.c. 3101219.118.01, Lot de teren n.c. 
3101213.118, Criuleni, str. 31 August, 116

5,126.70 4,490.40 2,128.00 53 GALICUS S.R.L. 

Total (active în proprietate expuse la licitații de către bancă) 5,126.7 4,490.4 2,128.0 x x

Total (active în posesie expuse la licitații de către bancă) x x x x x

1
Încăpere nelocativă cu suprafața totală de 39.4 m.p. (nr. cad. 0100114.037.01.198), 
amplasat în mun. Chișinău, sect. Botanica, str.Grădina Botanica 20/1

x x 142.6 2 Mihail Goraș

2 Mijloace fixe, combine SK 5 NIVA și tractor T 70 SM, descompletate 108.3 4.9 5.6 1 Aliona Balica

3

Teren de pămînt neproductiv (nr. cad. 3120204.428) cu suprafața de 0.6839 ha, 
amplasată în mun. Chișinău, com. Budești, sat. Budești (Mențiune: Construcţia cu 
nr. cad. 3120204.428.01, cu S=205.80 m.p.  a fost demolată (Certificat privind 
demolarea cladirii nr.129081 din 12.10.2016)).

253.8 548.3 665.5 1 Ivaro S.R.L.

4
Construcţii (nr. cad. 3120204.429.01-06), cu suprafața totală de 352.70 m.p. și 
teren de pământ destinat pentru construcții (nr. cad. 3120204.429) cu suprafața 
de 0.2853 ha, amplasat în mun. Chișinău, com. Budești, sat. Budești.

105.0 502.0 617.1 1 Ivaro S.R.L.

5
Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 2119206.059, 074) cu S=0.03 ha și 
0.04 ha, amplasate în r-nul Cantemir, com. Ciobalaccia, sat. Ciobalaccia

110.2 1,062.8 343.8 12 Gheorghe Petreanu

Total (active expuse la licitații de către executorii judecătorești și 
administratorii insolvabilității)

577.3 2,118.0 1,774.6 x x

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

1. Active expuse spre vînzare de către bancă 

a) Active în proprietatea băncii

b) Active în posesia băncii

2. Active expuse spre vânzare de către executorii judecătorești și administratorii insolvabilității
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