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Tel.:(37322) 859-700; Fax:(37322) 859-699; C/f: 1002600008544; Cod TVA 0500097
Cod IBAN: MD02NB000000000035260803 în Banca Naţională a Moldovei; Codul băncii NBMD MD 2X
office@mail.universalbank.md www.universalbank.md

B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în proces de lichidare anunţă organizarea licitaţiei „cu strigare”, care se
va desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, privind comercializarea
următoarelor bunuri:
1. Bunuri imobile ca un lot unic, şi anume: Construcţie cu modul de folosinţă pentru turism (mini hotel), cu
suprafaţa la sol - 250,0 m.p., suprafaţa totală - 705,4 m.p., (în posesia băncii - nr. cadastral 0100211.555.01,
în proprietatea băncii - nr. cadastral 0100211.450.02) şi teren aferent cu suprafaţa 0,06 ha (în posesia
băncii - nr. cadastral 0100211.555, în proprietatea băncii - nr. cadastral 0100211.450), amplasată pe adresa:
mun. Chişinău, sect. Centru, str. Frumoasa, 64. Preţul iniţial de vânzare 4 121 028,43 lei. Licitaţia se va
desfăşura pe data de 02 septembrie 2020, ora 11.00.
2. Bunul mobil: haine pentru copii în asortiment. Preţul iniţial de vânzare 12 518,12 lei. Licitaţia se va
desfăşura pe data de 02 septembrie 2020, ora 12.00.
Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi taxa de participare: 1)
pentru loturile cu valoare de expunere < 1 mln. lei: persoanele fizice - 200,00 lei; persoanele juridice
- 300,00 lei;
2. 2) pentru loturile cu valoare de expunere > 1 mln. lei; persoanele fizice – 300,00 lei; persoanele
juridice – 500,00 lei, la următorul cont:
B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare
cod fiscal 1002600008544
codul IBAN MD02NB000000000035260803
codul băncii NBMDMD2X
2. Să prezinte până cel târziu de 01 septembrie 2020, ora 16.00, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit
G. Bănulescu-Bodoni, 45:
 cererea de participare la licitaţie;
 documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la
contul sus-indicat;
 copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi
extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
 documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din
numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna
procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi
anume:
- procura autentificată notarial;
- hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind
participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta,
datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre
comercializare pot fi obţinute la tel.: (+373 22) 859-700 sau pe paginile web www.universalbank.md.,
www.999.md.

