
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 31.10.2019

Cumpărătorul/
cîștigătorul licitației

1
Clădire administrativă, n.c.2901304.605.02; Lot de teren n.c.2901304.605; 
Garaj n.c.2901304.605.01, or. Cimișlia, str. Decebal 15

923.76 2,650.00 1,782.80 37 SRL ”Campen-Com”

2
Încăpere nelocativă n.c.8039110.331.01.001, mun. Chișinău, com. Trușeni, 
str. 27 August 3

0.00 49.80 42.69 43 Miron Petru

3 Statie electrica KIPOR KDE19STA3 0.00 44.50 22.03 18 SRL ”ITGROUP&SERVICES”

Total (active în proprietate expuse la licitații de către bancă) 923.8 2,744.3 1,847.5 x x

1
Casă de locuit individuală (nr. cad. 4102113.118.01) S=83.8 m.p. și teren 
pentru constructii aferent (nr. cad. 4102113.118) S=0.2701 ha, amplasate 
în r-nul Edinet, or. Cupcini str-la 31 August 1989, 6

265.5 25.0 27.1 57 Aurica CRUDU

2

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

4,568.9 1,110.0 773.0 42 Dorian BÎNZARI

3

Construcţie comercială staţie PECO (nr. cad. 1030200.244.01; nr. cad. 
1030200.033.01) Stot=120.4 (96.2+24.2) m.p., terenuri cu destinatie 
speciala aferente (nr. cad. 1030200.244; nr. cad. 1030200.033) Stot=0.23 
(0.1457+0.0843) ha  şi utilajul aferent staţiei PECO, amplasate în r-nul 
Anenii Noi, sat. Gura Bîcului

3,535.6 280.0 193.1 42 Vadim GNACIUC

Total (active în posesie expuse la licitații de către bancă) 8,369.9 1,415.0 993.2 x x

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

0.0 0.0 0.0 x x

Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii octombrie 2019, 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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