Închiriere clădiri

SALĂ DE ÎNOT A LICEULUI TEORETIC C. SPĂTARU DIN LEOVA

Aspectele cheie
Codul ofertei

LV021801

Raion

Leova

Localitate

Leova

Adresă

Str. Ștefan cel Mare nr. 56

Tipul clădirii

Clădire cu bazin de înot

Starea imobilului

Necesită reparație capitală

Etajare

Sala de înot se află
la etajul 1.

Suprafață

Se oferă spre închiriere
o sală cu două bazine de înot. Suprafața sălii este de 756 m2.

Cuantumul chiriei

Mărimea chiriei se stabilește în conformitate cu legea bugetului. Pentru a
da în chirie imobilul Primăria or. Leova va organiza o licitație publică.
Există posibilitatea încheierii unui contract pe termen lung.

Zona de amplasare

Imobilul este amplasat în centrul orașului, lîngă intersecția str. Ștefan cel
Mare și str. Gorki, În apropiere se află clădirea consiliului raional, centrul
comercial și blocurile locative.

Link la hartă
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Divizare interioară

În cadrul Liceului Teoretic C. Spătaru, în blocul C este amplasată o sală
cu două bazine de înot: bazinul mare cu dimensiunile 25 x 11 m şi
bazinul mic cu dimensiunile 6 x 9 m. Bazinul mare are adîncime variată
de la 1 m pînă la 4 m. Bazinul mic are adîncimea de 1 m. Cuva bazinului
mare reprezintă o construcţie din beton armat monolit. Grosimea pereţilor
variază de la 160 pînă la 450 mm. Pereţii şi fundul bazinului sunt armate
cu două plase de armătură. Structura de rezistenţă este alcătuită din
schelet de beton armat cu reţeaua stîlpilor de 6 x18 m.

Infrastructura de transport

Imobilul are acces la drum
asfaltat.

640 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

 Acces la internet prin

Încălzire



fibră optică

20 m pînă la punctul
de racordare

Explicații





%

?

Acces asigurat

Acces NU este asigurat

Acces parțial

Informația nu a fost
furnizată

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

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
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Persoana de contact nr. 2

Nume:

Nadejda Iacovcenco

Funcție:

Specialist principal în Direcția economie, dezvoltarea
teritoriului și atragerea investițiilor

Instituție:

Consiliul Raional Leova

Telefon:

+37326322681

Email:

consiliu@leova.md sau direction_edtai@mail.ru

Alte fotografii
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