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Lotul nr. 153 – 33 de apartamente cu suprafața totală de 3,286.00 m2, din blocul locativ 
nefinalizat (grad de finalizare 87%), nr. cadastral 0300206.302.01, amplasat în mun. Bălți, str. Strîi, 
nr. 17/2, după cum urmează: 

1. Apartament cu 3 odăi (nr. 1), cu suprafața de 97.9 m2; 

2. Apartament cu 2 odăi (nr. 2), cu suprafața de 72.4 m2; 

3. Apartament cu 2 odăi (nr. 3), cu suprafața de 79.3 m2; 

4. Apartament cu 3 odăi (nr. 4), cu suprafața de 124.1 m2; 

5. Apartament cu 3 odăi (nr. 8), cu suprafața de 124.1 m2; 

6. Apartament cu 3 odăi (nr. 12), cu suprafața de 123.8 m2; 

7. Apartament cu 3 odăi (nr. 16), cu suprafața de 123.4 m2; 

8. Apartament cu 3 odăi (nr. 17), cu suprafața de 98.3 m2; 

9. Apartament cu 3 odăi (nr. 20), cu suprafața de 124.4 m2; 

10. Apartament cu 2 odăi (nr. 22), cu suprafața de 79.8 m2; 

11. Apartament cu 2 odăi (nr. 23), cu suprafața de 79.8 m2; 

12. Apartament cu 3 odăi (nr. 24), cu suprafața de 123.9 m2; 

13. Apartament cu 3 odăi (nr. 25), cu suprafața de 97.9 m2; 

14. Apartament cu 2 odăi, mansarda (nr. 29), cu suprafața de 79.4 m2; 

15. Apartament cu 2 odăi, mansarda (nr. 30), cu suprafața de 100.1 m2; 

16. Apartament cu 3 odăi (nr. 31), cu suprafața de 123.0 m2; 

17. Apartament cu 2 odăi (nr. 32), cu suprafața de 79.5 m2; 

18. Apartament cu 2 odăi (nr. 33), cu suprafața de 74.1 m2; 

19. Apartament cu 3 odăi (nr. 34), cu suprafața de 96.9 m2; 

20. Apartament cu 3 odăi (nr. 43), cu suprafața de 124.3 m2; 

21. Apartament cu 2 odăi (nr. 47), cu suprafața de 124.5 m2; 

22. Apartament cu 2 odăi (nr. 48), cu suprafața de 79.4 m2; 

23. Apartament cu 3 odăi (nr. 49), cu suprafața de 75.2 m2; 

24. Apartament cu 3 odăi (nr. 50), cu suprafața de 97.8 m2; 

25. Apartament cu 3 odăi (nr. 51), cu suprafața de 123.2 m2; 

26. Apartament cu 2 odăi (nr. 52), cu suprafața de 79.1 m2; 

27. Apartament cu 2 odăi (nr. 53), cu suprafața de 74.8 m2; 

28. Apartament cu 3 odăi (nr. 54), cu suprafața de 98.0 m2; 

29. Apartament cu 3 odăi (nr. 55), cu suprafața de 124.3 m2; 

30. Apartament cu 3 odăi (nr. 57), cu suprafața de 105.7 m2; 

31. Apartament cu 3 odăi (nr. 58), cu suprafața de 97.8 m2; 

32. Apartament cu 2 odăi, mansarda (nr. 59), cu suprafața de 105.00 m2; 

33. Apartament cu 2 odăi, mansarda (nr. 60), cu suprafața de 74.8 m2. 
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