
Extras din MO # 60-66 din 24.02.2017 

Î.M. „Balcas BT”, în proces de faliment, anunță pentru data de 20 martie 2017, ora 10.00, mun. Chis ̧inău, 
str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfăs ̦urarea licitat ̦iei repetate “cu strigare” a 
următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare s ̦i conservare a fructelor s ̦i legumelor din or. Drochia, str. 27 
August 1989, amplasat pe o suprafat ̦ă de 2,84 ha, teren în folosint ̦ă, compus din: clădire de producere - 
7556,3 m. p; depozite, construct ̦ii accesorii - 3077,9 m. p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc. – 
2 928 240 lei; 2) complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafat ̦a de 0,77 
ha, teren în folosint ̦ă, compus din clădire adminis- trativă - 147,8 m. p, depozite s ̦i construcții accesorii -
1048,4 m. p. – 403 920 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la Î.M. „Balcas-BT” S.R.L., c/f 
1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru 
participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea de participare la licitaţie; buletinul de identitate pentru 
persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura 
pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea 
cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul Î.M. 
„Balcas-BT” S.R.L. Pentru informaţii supli- mentare adresaţi-vă la tel. 069182195.  

Pe data de 13.03.2017, ora 11.00, or. Glodeni, str. M. Eminescu 6, se va desfăs ̧ura licitaţia „cu strigare” 
pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „Roalvivo”, în proces de insolvabilitate, contra mijloace bănes ̧ti: 
lot unic patri- monial - complex imobiliar (nr. cad. 4801112.005, S=0,8452 hа, nr. cad. 4801112.005.01, 
S=640,4 m. p., nr. cad. 4801112.005.02, S=406,6 m. p., nr. cad. 4801112.005.05, S=57,1 m. p., nr. cad. 
4801112.005.06, S=31,6 m. p.), or. Glodeni, str. M. Eminescu 6, pret ̦ul inițial 3 240 000 lei. Cererile se 
depun pînă pe data de 10.03.2017, ora 17.00. Relaţii la tel. 069397825.  

 

Lichidatorul S.R.L. „Şevt ̧ov-Servers” anunţă pentru data de 10.03.2017, ora 16.30, pe adresa: mun. 
Chis ̧inău, str. Bucures ̧ti 23 A, bir. 1-2, desfăs ̧urarea licitaţiei repetate de vînzare „cu strigare” a 
patrimoniului S.R.L. „S ̧evţov-Servers”: lotul nr. 1 - bunurile imobile din s. Piatra Albă, com. Miles ̧tii Mici, 
r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafaţa totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 
(suprafaţa totală 410,70 m. p.), prețul inițial de vînzare al lotului 1 581 750,00.���Ca participanţi la licitaţie sînt 
admis ̧i: persoane fizice s ̦i juridice. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în formă stabilită, la care se 
anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice - copia 
certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de 
reprezentare, copia actului de identitate al reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui 
acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului 
de participare - 500 lei pentru persoanele fizice s ̧i 1000 lei pentru persoanele juridice. Contul de decontare 
pentru transferarea acontului s ̧i costului biletului de participare: beneficiar A.A. Dogot Constantin, c/f 
44202014, IBAN MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-
limită de depunere a actelor este data de 07.03.2017, ora 16.30. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se 
efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informaţii suplimentare la tel. 069220116.  

Pe data de 17 martie 2017, ora 11.30, mun. Chis ̧inău, Piața Negruzzi 2, et. 17, sala de s ̦edință, va avea loc 
licitaţie repetată “cu strigare” a patrimoniului O.P. „Klassica Force” S.R.L., în proces de faliment.  

Pentru participarea la licitaţie, trebuie depuse: cererea, buletinul de identitate pentru persoanele fizice, copia 
certi- ficatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice, procura pentru efectuarea 
tranzacţiilor de vînzare- cumpărare, dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se 
depune la „Klassica Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, în B.C. 
„Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chis ̦inău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data 
licitaţiei. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 
069182195. De asemenea sînt expuse spre vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: pret ̦ de la 2500 – 
5500 lei, comercializate prin intermediul magazinului specializat Î.S. „Pulbere”; veste antiglont ̦: 2250 lei; 
girofare: 1350 – 2250 lei; girofar – 9000 lei; bastoane de cauciuc: 45 – 180 lei; huse pistoale: 70 – 135 lei; 
port spray-uri: 45 – 70 lei; video registratoare X3000Б: 450 – 630 lei; alte materiale s ̦i bunuri.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

	  


