
Tabelul 1

Nr.ord. Denumirea activului
Pretul de start propus 

în cadrul licitatiei, mii 

lei

Data desfașurarii 

urmatoarei 

licitatii

1 Autoturism HONDA-CRV    C QM 809 + accesorii 137.04 04.08.2020

2 Bunul imobil: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 9 18.34 04.08.2020

3 Bunul imobil: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, f/n 233.67 04.08.2020

389.05 x

- - -

0.00 x

1 Toyota Yaris, a.2005 (GEBC 242) 26.48
urmează a fi 

anunțată

2 Bun imobil, nr. cadastral 0300211.547.14 (ÎS Sadacus SA) 979.70
urmează a fi 

anunțată

3

Totalitate de bunuri imobile, ce include: aparate de sudat, mașină de fabricat 

beton, generator electric pe roți, compresor de aer, foarfece pneumatic pentru 
metal, ferestrău metalic/mecanic, pres mecanic, strung pentru prelucrarea 

metalului, ciocan metalic pentru beton, strung ciocan-pneumatic, ciocan 
electric pentru beton, perforator, imprimante, strung de tăiat lemnul, strung 
de găurit, mașină de șlefuit, pistol pneumatic, strung de șlefuit, mașină de 
găurit, strung de tăiat metal, burghiu, dispozitiv de ridicare și mobilă de oficiu 
în asortiment. (ÎS Sadacus SA) 97.50

urmează a fi 
anunțată

4
Autotractor de model Volvo, n.î. CMV 574 FH 12 VIN cod 
YV2A4DAA21B292463 (Deonis Grup SRL) 82.40

urmează a fi 
anunțată

5

Autotractor de model Volvo, n.î. CMX 623 FH 12 VIN cod 

YV2A4DAA01B292445 (Deonis Grup SRL) 82.40
urmează a fi 

anunțată

6
Semiremorcă Krone, model SDP-27, n.î.  C 197 RB,VIN Cod- 
WKESDP27041208278 (Deonis Grup SRL) 46.00

urmează a fi 
anunțată

7
Semiremorcă Krone, model SDP-27, n.î. C198RB VIN Cod- 
WKESDP27041208277 (Deonis Grup SRL) 46.00

urmează a fi 
anunțată

8
Autotractor Scania, model RH136C, n.î. COU350 VIN Cod- 
VLURH4X2A09002204 (Deonis Grup SRL) 37.90

urmează a fi 
anunțată

9

Autotractor Scania, n.î. COU350 VIN Cod- XLERA4X2A04313962 (Deonis Grup 

SRL) 40.60
urmează a fi 

anunțată

10
Semiremorcă Benalu, n.î. CAV 470, Cod- VFKXXT34CK1NL3587 (Deonis Grup 
SRL) 38.30

urmează a fi 

anunțată

11
Semiremorcă SCHMITZ, n.î. CAV 472, Cod - WSMSPR2400006033395 (Deonis 
Grup SRL) 25.10

urmează a fi 

anunțată

1 502.38 x

*informatia va fi actualizata pe parcursul anuntarii licitatiilor 

2. Active propuse pentru comercializare de catre executorii judecatoresti si administratorii insolvabilitatii

Total (active in posesie propuse pentru comercializare de catre banca)

 Active la situatia din 31.07.2020 propuse pentru comercializare prin licitatii,
 în valoare mai mica de 1 milion lei

1. Active propuse pentru comercializare de catre banca

a) Active in proprietatea bancii

Total (active in proprietate propuse pentru comercializare de catre banca)

b) Active în posesia băncii

Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor 


