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Descriere
Reabilitarea celor peste 40 de hectare ce vor fi ocupate de un parc
industrial, cu toate facilităţile necesare, se va face în două etape: într-o
primă fază se vor derula lucrările efective de ecologizare şi
decontaminare, iar în cea de-a doua va fi vorba de lucrări de construcţii:
căi de acces, reţele de utilităţi, 40 de platforme betonate pregătite
pentru ridicarea de hale, construirea unui sediu administrativ, dar şi
ridicarea şi predarea “la cheie” a trei hale pentru investitorii care nu vor
dispune de fondurile necesare pentru a şi le construi singuri – una de
1.000 de metri pătraţi, alta de 2.000 de metri pătraţi, iar cea de-a treia
cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi.

Din totalul suprafeţei viitorului parc industrial de la Călan, aproape 30 de
hectare vor fi ocupate de parcele care vor fi puse la dispoziţia
investitorilor interesaţi. Fiecare parcelă va beneficia de acces rutier şi
dotări tehnico-edilitare. Investitorii care vor avea nevoie de suprafeţe
mai mari, vor putea solicita Primăriei mai multe parcele. În sediul central
al parcului, firmele care se vor instala aici vor putea beneficia de
sprijinul unui incubator de afaceri, dar şi de săli de conferinţe şi spaţii
de birouri ce le vor fi puse la dispoziţie. Interesant este şi faptul că
suprafaţa totală a spaţiilor verzi din viitorul parc va fi de aproximativ 7
hectare.

Parcul Industrial Călan Călan, Str. 1 Decembrie 40

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

6.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -

2

Călan, Str. 1 Decembrie 40

Depozit disponibil:

6.000 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 6000 m

Depozit disponibil : 6.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 august 2014

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Proprietăți

Building name: 1

Warehouse space
Total space: 1000 m

Available space: 1000 m

2

2

Office space

Building name: 2

Warehouse space
Total space: 2000 m

Available space: 2000 m

2

2

Office space

Building name: 3

Warehouse space
Total space: 3000 m

Available space: 3000 m

2

2

Office space
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