
BANCA DE ECONOMII SA în proces de lichidare în calitate de posesor vinde: 
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Lotul nr. 146 – Fabrica de conserve amplasată în r-nul Hîncești, sat. Stolniceni, constituită 

din depozit cu suprafaţa de 619.7 m2 (nr. cadastral 5365201.557.01), depozit cu 

suprafaţa de 943.1 m2 (nr. cadastral 5365201.557.02), construcţie de producere cu 

suprafața de 106.6 m2 (nr. cadastral 5365201.557.03), construcţie de producere cu 

suprafața de 577.8 m2 (nr. cadastral 5365201.557.06), construcţie de producere cu 

suprafața de 815.1 m2 (nr. cadastral 5365201.557.09), construcţie de producere cu 

suprafața de 441.0 m2 (nr. cadastral 5365201.557.08), construcţie de producere cu 

suprafața de 815.1 m2 (nr. cadastral 5365201.557.07), construcţie de producere cu 

suprafața de 749.5 m2 (nr. cadastral 5365201.575.01), construcţie de producere cu 

suprafața de 44.7 m2 (nr. cadastral 5365201.575.02) cu terenul de pământ aferent (nr. cad 

5365201.557) S=1.4804 ha și utilajul aferent fabricii. 
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