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Descriere
Parcul Industrial Priboiu se găseşte la 14 kilometri nord de Târgovişte
(capitala judeţului Dâmboviţa) şi la mai puţin de 100 de kilometri de
Bucureşti.
Spatiile de inchiriat sunt urmatoarele :
Depozit = 452 m.p
Depozit - 213 m.p.
Hala productie = 1207 m.p
Hala productie - depozitare = 1568 m.p
Spatiu birouri = 600,3 m.p.
Spatiu birouri = 68,76 m.p
Spatiu birouri etaj Centru de Afaceri =717,81 m.p

Priboiu Industrial Park Pitești, Brănești, Priboiu, Str. Aleea Sinaia 60

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 200 m2

Pitești, Brănești, Priboiu, Str. Aleea Sinaia 60

Spațiu depozit minim de închiriat: 200 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 96%
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Terenuri pentru concesionare in suprafata de 15 ha
Cladire dormitor P+3 pretabil azil batrini si alte activitati + teren = 5,2 ha

Parcul are o suprafaţă de 32 de hectare şi a fost gândit drept punctul de
pornire pentru o infrastructură de afaceri atractivă în partea de nord a
judeţului, astfel încât să fie create noi locuri de muncă, iar zona să se
dezvolte din punct de economic şi social.

Investiţiile au debutat efectiv în anul 2007 şi au inclus în principal
reabilitarea clădirilor vechi, construcţia de noi corpuri de clădire,
realizarea infrastructurii rutiere şi feroviare, precum şi racordarea la
utiliăţi.

Actualmente, parcul este finalizat, iar în luna august 2010 a primit în
mod oficial titlul de “parc industrial”, conform ordinului nr. 177 din 6
august 2010, emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi publicat
în Monitorul Oficial nr. 572 din 12 august 2010.

Descrierea localizării
Parcul Industrial Priboiu se află în satul Priboiu, care aparţine de
comuna dâmboviţeană Brăneşti. El e situat la 14 kilometri nord de
Târgovişte şi la circa 90 de kilometri nord nord-vest de Bucureşti.

Parcul Industrial Priboiu este accesibil uşor şi pe mai multe căi, ceea ce
îi oferă posibilitatea de a deveni un punct nodal în zonă. La Parcul
Industrial Priboiu se poate ajunge din Bucureşti pe DN 71 Târgovişte –
Sinaia, iar din Ploieşti pe DN 72 Ploieşti – Târgovişte.

De asemenea, Parcul Industrial are o reţea feroviară proprie, racordată
la linia ferată Bucureşti – Târgovişte – Pietroşiţa, ceea ce creează un
avantaj suplimentar în transportul de mărfuri şi materie primă.

De la Aeroportul Internaţional Henri Coandă până la Parcul Industrial

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-depozite/Priboiu-Industrial-Park


Servicii

Priboiu sunt aproximatv 80 de kilometri.

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
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