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Caracteristici    sursa: Google Earth 

Coordonate Imobil: 44.320569N 

  25.888349E 

Suprafaţa teren: 221.690,00 (acte+ doc cad) 

Destinație teren:  Industrial  

Suprafața construită: Cca 0,0 m² (la sol) 

Suprafața utilă: Cca 0,00 m² 

Regim inalt: P+1E  

Acces:  Nesatisfacator / Uzual 

Coeficienti Urb. Prob -  
 

Tip drum acces: Drum public 

Nr. fronturi: 2 

Deschidere totală: Cca 82/132/333 ml 

Adâncime totală: Cca  ml 

Formă teren: dreptunghiulara 

Înclinație: Plan 

Pericole: - 

Întabulare/cadastru: 4283 

Carte Funciară: 34518 
 

Data evaluării: 30.08.2021 

• LOCALIZARE Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Vest a orașului Mihăilești, în 
microzona strada Complexului. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): Lot 4+5 (IE 33585, 34518) în partea de 
Sud-Vest, la circa 500 ml – complex industrial/Country Club; în partea de Sud-Est, la circa 1 km – intersecția 
dintre strada Complexului și DN6; în partea de Nord, la circa 400 ml – DJ412A.  

Lot 2+3 (IE 34518) în partea de Sud-Vest, la circa 300/500 ml – acces la drumul public principal al zonei, 
DJ412A; în partea de Sud – rest fost complex agro-zootehnic, în paragină; în partea de Est – râul Argeș. 

• ZONA: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, 
cu case de o calitate sub medie/medie, precum și cu spații industriale de mică producție, agro-zootehnică, 
logistică, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DJ412A, DN6 București-Alexandria). 
ACCESUL auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, cu două benzi de 
circulație. Nu există drumuri expres, sau autostrăzi, în relativa apropiere.  La loturile 2+3, ultimele segmente 
de drum, pe o distanță de circa 300 ml (Lot 2) și 500 ml (Lot 3), se realizează pe un drum privat de acces, 
betonat, dar corodat, foarte îngust (maxim o singură bandă de circulație). La loturile 4+5,  ultimele segmente 
de drum, pe o distanță de circa 400 ml spre N-E și 500 ml spre S-V, se realizează pe un drum public de acces. 
Doar drumul dinspre N-E este parțial pietruit. 

• UTILITĂȚI în zonă: electricitate (lângă proprietate, fără racord), gaz (la drumurile asfaltate); apă și 
canalizare în regie proprie (neamenajate).. 

OBSERVAȚII: a se vedea lista de observații din raportul de evaluare privind aspectele semnalate pentru 
Imobilul Subiect (vz. Raport). 

Proprietar persoana: fizică; posedă număr cadastral, cu intabulare în cartea funciară, are rol fiscal 

Link extern cu mai multe detalii:  http://www.executaresilita.ro/ – Dosar 1667, 1668/2020 

http://www.executaresilita.ro/



