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Caracteristici                         sursa: Google Earth 

Coordonate Imobil: 44°54'14.43"N 

 25°29'19.35"E 

Suprafaţa teren: 3.300 m² (acte + doc cad) 

Destinație teren: Intravilan, arabil 

Suprafața construită: - 

Suprafața utilă: - 

Regim inalt: - 

Acces: 
Pietruit cca 500 ml + cca 650 
ml – neamenajat/bătătorit 

Coeficienti Urb. Prob - 
 

Tip drum acces: Drum public 

Nr. fronturi: 2 

Deschidere totală: 339,58  ml 

Adâncime totală: 9,9 ml 

Formă teren: dreptunghiulară 

Înclinație: - 

Pericole: - 

Întabulare/cadastru: 9827 

Carte Funciară: 73429 
 

Data evaluării: 16.04.2015 

 LOCALIZARE: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Sud-Est a municipiului Târgoviște, la 
limita administrativă cu com. Ulmi. PUNCTE DE REPER (linii drepte) : în partea de Nord-Est, la circa 260 ml – 
intersecţia drumului naţional DN71 cu str. Silviu Stănculescu (DJ711), iar în partea de Sud, la circa 300 ml – 
hale industriale. 

 ZONA: este una slab dezvoltată, reprezentată în prim plan de case de locuințe de un nivel general 
satisfăcător, sau mediu, iar în plan secund de clădiri/hale industriale, de o calitate generală satisfăcătoare. 
ACCESUL se realizează din drumul național DN71, pe un drum pietruit pe o porțiune de circa 500 ml, apoi 
drum bătătorit/neamenajat pe o porțiune de circa 650 ml, nesatisfăcător traficului auto. Transportul în 
comun este disponibil prin linii în regim maxi-taxi sau transport interurban, de un nivel satisfăcător, doar la 
nivelul Căii București (DN71). 

 UTILITĂȚI în zonă (cca 250-300 ml_: electricitate, gaz, apă-puț. 

OBSERVAȚII 1: Terenul are o lățime foarte redusă (9,9 ml), evaluarea fiind efectuată în ipoteza unui teren 
utilizabil cu construcții provizorii și cu acces realizabil pe drumul de exploatare existent în plan, ce este 
acoperit actualmente pe segmentul dinspre Est de alte construcții provizorii vecine; 

OBSERVAȚII 2: Terenul nu beneficiază de acces pe latura dinspre Est (proprietăți private integral), acestea 
putându-se efectua pe drumurile publice dinspre Nord sau Sud, la minim 650 ml distanță. 

Acte, avize: persoană fizică, posedă număr cadastral, cu întabulare în cartea funciară, are rol fiscal. 

Link extern cu mai multe detalii și termene licitații: http://www.executaresilita.ro/ – Dosar 2095 / 2014 
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