OFERTE DE INCHIRIERE
Capital Insol SPRL Filiala Bacău cu sediul ales în Bacău, B-dul 9 Mai, bloc 78, mezanin, ap.6 și Tîrgu Neamț, str. M.
Sadoveanu, nr.39, anunță selectie de oferte pentru închirerea spațiilor comerciale și de depozitare ale societăților aflate în
faliment și anume:
1.Construcție din lemn și bolțari pe fundație din beton acoperită cu azbest compusă din 3 încăperi locuibile în suprafață
totală de 59 mp-C4 împreună cu suprafața de 3.130 mp teren aferent, cu acces la drumul public, aparținând SC ACANT SRL
Tîrgu Neamț, situate la limita comunei Răucești în punctul Tarhon,(ferma de struți).
2.Imobil format din teren intravilan în suprafață de 4.323 mp (2307 mp -CF nr. 61549 + 2016 m.p CF nr.61550)
Margineni, sat Barați str. Arcadie Septilici, Judet Bacău, din care suprafață de 625 m.p. „curți – construcții” și suprafața de
3698 m.p. „arabil”, împreună cu construcțiile edificate pe acestea respectiv, construcție din cărămida P+1+M în suprafață
construită la sol de 436 m.p. și suprafața desfașurată de 1308 m.p. și construcție din cărămidă D + P + 2 + M, în suprafață
construită la sol de 696 m.p. și suprafață desfasurată de 2573 m.p, proprietatea S.C. BROCART S.R.L Bacău.
3.Spațiu hală depozit, birou și anexă, împreună cu suprafața de 1104 mp teren aferent, construite din cadre din beton,
BCA și tablă, acoperiș din ondulin și tablă cutată, suprafața construită fiind de 326 mp(255+71), situate în comuna Agapia, sat
Sacalușești, jud. Neamț, preț de începere licitație 202.000,72 lei și spațiu magazin de prezentare și desfacere, birou și anexe
(magazii și atelier) împreună cu suprafața de 1295 mp teren aferent situat în Tîrgu Neamț, str. Radu Teoharie, nr.14, formate din
magazin-depozit C4 în suprafață de 238 mp, birou și magazie C5 în suprafață de 60 mp, magazie C3 în suprafață de 42 mp,
atelier de tâmplărie C2 în suprafață de 156 mp și magazine metalică în suprafață de 140 mpaparținând SC Design Ciocoiu SRL
Tîrgu Neamț.
4.Spațiu comercial patiserie în suprafață de 300 mp situat în Tîrgu Neamț, str. M. Eminescu, bloc. M11 parter
aparținând SC EUROLIL SRL Tîrgu Neamț.
5 Activ funcțional Fabrica de procesare a laptelui-modernizată, compus din construcții și utilaje de procesare a laptelui,
producția, ambalarea și păstrarea cașcavalului, brânzeturilor, iaurturilor etc. aparținând SC PROD ABC COMPANY SRL
Grumăzești, jud. Neamț.
6.Spațiu comercial în suprafață construită de 87,81 mp situat la parterul blocului de locuințe C1, în centrul comunei
Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, aparținând SC THALES SRL.
7.Spațiul comercial-magazin universal în suprafață de 137 mp P+1 situat în comuna Vînători Neamț, satul Lunca și
Hală depozit în suprafață de 383 mp, zidărie din bolțari, acoperiș din tablă tip țiglă lindab, termopane, împreună cu suprafața de
1.089 mp teren aferent, situate în Tîrgu Neamț, str. Daciei, nr.4 din patrimoniul SC TRUST CTC SRL.
(inf. 0740/952867, 0234/701171, 0233/661967, 0744/358633-office.bacau@capitalinsol.ro)”.

