Vînzare clădiri

CLĂDIRILE SECȚIEI DE PRODUCERE DIN LEOVA

Aspectele cheie
Codul ofertei

LV011803

Raion

Leova

Localitate

Leova

Adresă

Str. Ștefan cel Mare nr. 2

Tipul clădirii

Complexul include două
clădiri principale: o hală de
producere și o clădire
administrativă.

Starea imobilului

Necesită renovare
interioară.

Etajare

Hala de producere are 1
etaj. Clădirea administrativă
are 2 etaje.

Suprafață

1492 m2.

Prețul de vînzare

Imobilul se oferă pentru vînzare sau închiriere.
Prețul este negociabil și va fi stabilit în cadrul licitației publice.

Cuantumul chiriei

Cuantumul chiriei va fi stabilit în cadrul licitației publice. Mărimea inițială,
propusă în cadrul licitației, se va calcula în conformitate cu legea
bugetului pe anul respectiv.
Există posibilitatea închirierii doar a unei părți din spațiul propus.

Zona de amplasare

Imobilul este amplasat în partea de sud a orașului, în zona industrială, la
intersecția str. Ștefan cel Mare și str. Vadul lui Traian. În apropiere se
află clădirea ”Drumuri-Cimișlia” SA, clădirea de panificație URECOOP
Leova și filiala ”Red Union Fenosa”.
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Link la hartă
Hala Secției de Producere are suprafața totală de 1492 m2 și include pe
lîngă încăperea principală (hala propriu-zisă), încăperi pentru depozitare.
Alături se află un bloc administrativ cu două etaje, cazangerie, garaj,
substație electrică și casa paznicului. Terenul aferent clădirii este de
0,12 ha. Clădirile au fost construite în anul 1980 din panouri de betonarmat. Imobilul dat este înzestrat cu reţea de canalizare şi apă potabilă.
Hala ”Secţiei de Producere” este liberă.

Alte detalii

Infrastructura de transport

Imobilul are acces la drum
asfaltat.

650 m pînă la drumul R34
Hîncești-Leova-CahulGiurgiulești

25 km pînă la gara feroviară
Iargara

103 km pînă la Aeroportul
Internațional Chișinău

78 km pînă la punctul vamal
Cahul cu România
81 km pînă la punctul vamal
Basarabeasca cu Ucraina

124 km pînă la portul
Giurgiulești

Utilități
Apă rece



Aer condiționat



Canalizare

 Sistem centralizat

Sistem de
ventilare

%

Energie electrică



Telefonie fixă



Gaz natural



Internet



Încălzire

 Sistem autonom

200 m pînă la punctul
de racordare

Explicații





%

?

Acces asigurat

Acces NU este asigurat

Acces parțial

Informația nu a fost
furnizată

19

Proprietarul și persoanele de contact
Proprietarul
Persoana de contact nr. 1

Persoana de contact nr. 2

Primăria or. Leova
Nume:

Angelina Plop

Funcție:

Specialist în politici regionale și cooperare externă

Instituție:

ADR Sud

Telefon:

+37324126286 sau +37324121150

Email:

adrsud@gmail.com

Nume:

Ion Zmeu

Funcție:

Inginer pe întrebări comunale

Instituție:

Primăria or. Leova

Telefon:

+37326322026, fax +37326322206

Email:

ion.zmeu.48@mail.ru

Alte fotografii
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