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• All of the buildings have electrical installations, a water supply, and sewerage 
and marsh gas from the local network. There is also a boiler which uses solid fuel and 
methane gas. There is also an entry with truck access in a concreted yard.

• A two-story building with reinforced-concrete floor with production, administrative 
and comercial areas with bathrooms.

•	 Com.	Sălacea,	Str.	Pieței,	nr.	37,	Bihor	-	Teren	în	suprafață	totală	de	2.462	mp	și	
construcții	industriale	de	1.068	mp	cu	acces	de	la	două	străzi,	compuse	din:
	 -	două	hale	de	producție,	care	pot	fi	ușor	transformate	și	în	depozite	cu	o	 	
	 		suprafață	totală	de	720	mp;
	 -	construcții	pe	structura	ușoară	din	zidărie	și	panou	sandwich	cu	acoperiș		 	
			 		fără	planșeu	desfășurate	pe	un	singur	nivel.

ENPRODUCTION AND STORAGE HALLS

•	 Toate	 construcțiile	 dețin	 instalații	 de	 energie	 electrică,	 aprovizionare	 cu	 apă,	
canalizare	și	gaz	metan	de	la	rețeaua	locală,	cu	centrală	termică	pe	combustibil	solid	și	
gaz	metan,	deasemenea	există	intrare	pentru	acces	camion	și	curte	betonată.

•	 Corp	de	clădire	în	regim	parter	+	etaj	cu	planșeu	de	beton,	format	din	spații	de	
producție,	administrative	și	spații	comerciale,	grupuri	sanitare.

•	 No.	37,	Pieței	Street,	Sălacea,	Bihor	County	-	A	piece	of	land	with	a	total	surface	
area of 2,462 sqm., including industrial buildings with street access which adds a further 
space	of	1,068	sqm.
 - two production halls, which can easily be transformed into warehouses with a  
	 		total	area	of	720	sqm;
 - light framework masonry buildings on a single level which have sandwich
   panels roofs without a floor.

ROHALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE
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COM. SĂLACEA, STR. PIEȚEI, NR. 37, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.460243,	22.303873
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•	 The	buildings	consist	of:
	 -	six	production	halls	or	warehouses	with	a	total	area	of	6,400	sqm,	which	have		
	 all	the	necessary	facilities	and	bathrooms;
 - a two-story administrative building with a total area of 240 sqm.

• All building are available right away. 

• A concreted yard with truck entry from two streets, discharge ramp, and two 
completely	new	halls,	built	in	2019,	of	460	sqm	and	1,450	sqm,	respectively.	The	rest	of	
the buildings are restored, strong and ready to use. The electrical network installation 
is complete. The central heating installations are based on methane gas, with hot air 
blowers and boilers with radiators. The water pipe network and sewerage are connected 
to	the	town’s	central	network,	with	an	inner	network	of	interior	hydrants,	consisting	of:

•	 No.	 35,	 Liliacului	 Street,	Marghita,	 Bihor	County	 -	The	 plot	 has	 a	 total	 area	 of	
18,420	sqm,	 including	a	built	 area	of	 7,130	sqm.	 It’s	 located	 in	 the	 industrial	 part	 of	
the town, consisting of single-story industrial buildings initially designed as a furniture 
factory and as warehouses.

ENPRODUCTION AND STORAGE HALLS

•	 Construcțiile	sunt	compuse	din:	 	
	 -	șase	hale	de	producție	sau	spații	de	depozitare	cu	o	suprafață	totală	de	6.400		
	 mp,	prevăzute	cu	toate	instalațiile	și	grupuri	sanitare;
	 -	corp	administrativ	construit	în	regim	parter	+	etaj	cu	suprafață	construită	de	240		
 mp la sol.

• Toate imobilele sunt disponibile imediat.

•	 Curte	betonată	cu	acces	camion	din	intrare	din	două	străzi,	rampă	de	descărcare,	
cu	hale	complet	renovate	și	hale	noi,	construite	în	2019,	cu	suprafața	de	460	mp	și	1.450	
mp,	 în	stare	perfectă	de	 rezistență	și	 folosință,	 cu	 infrastructura	 internă	completă	de	
instalații	electrice	și	instalații	de	încălzire	centrală	cu	gaz	metan	cu	suflante	de	aer	cald	
și	cazane	cu	calorifere,	rețele	de	conducte	apă	și	canalizare	sunt	racordate	la	rețeaua	
orașului,	cu	rețea	internă	de	hidranți	interiori.

•	 Marghita	-	Str.	Liliacului,	nr.	35,	Bihor	-	Teren	în	suprafață	totală	de	18.420	mp	și	
suprafață	construită	de	7.130	mp,	amplasată	în	zona	industrială	a	orașului,	formată	din	
construcții	industriale	pe	un	singur	nivel	de	zidările,	destinat	inițial	pentru	o	fabrică	de	
mobilă	și	ca	spații	de	depozitare.

ROHALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE
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MARGHITA - STR. LILIACULUI, NR. 35, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.354653,	22.344205
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•	 The	buildings	are	currently	rented	in	the	automotive	textile	production	sector,	with	
a	four-year	contract	extended	in	2020.

• The buildings consist out of four production and storage halls, built in 2000, which 
were initially designed as a shoe factory. The electrical network installation is completed, 
and the central heating installation based on methane gas has got hot air blowers, with 
water pipes and sewerage that are connected to the town’s network. There is a network 
of	 interior	 and	 exterior	 hydrants	 with	 a	 self-water	 tank	 that	 has	 a	 related	 pumping	
installation. The administrative area, the bathrooms, the charging/discharging ramps, 
the repair garage and the self-fuel tank with pump are all available.

•	 No.	4,	Josef	Seibel	Street,	Marghita,	Bihor	County	 -	A	plot	of	 land,	with	a	 total	
area	of	11,310	sqm,	and	buildings	with	a	total	surface	of	4,583	sqm.	These	single-story	
buildings are constructed from light masonry framework, sandwich panels with a height 
between	four	and	six	metres,	and	a	floorless	roof,	provided	with	hatches	for	ventilation	or	
fire. The buildings have a concreted yard, the buildings are situated in the industrial area 
of the town, with truck access from two separate entries. One entry has direct access 
from	DJ191	road;	Oradea	-	Tășnad	-	Satu	Mare.

ENPRODUCTION AND STORAGE HALLS

•	 Imobilele	momentan	sunt	închiriate	în	domeniul	producție	textile	automotive,	cu	un	
contract	de	4	ani	prelungit	în	2020.

•	 Construcțiile	sunt	compuse	din	patru	hale	de	producție	și	depozitare,	construite	în	
anul	2000	cu	destinația	inițială	de	fabrică	de	încălțăminte.	Infrastructura	internă	completă,	
cu	instalații	electrice,	încălzire	centrală	pe	gaz	metan	cu	suflante	de	aer	cald,	rețea	de	
apă	 și	 canalizare	 racordate	 la	 rețeaua	orașului.	Există	o	 rețea	de	hidranți	 interiori	 și	
exteriori	cu	rezervor	de	apă	propriu	cu	instalație	de	pompare	aferente.	Sunt	disponibile	
birouri,	grupuri	sanitare,	rampă	de	încărcare-descărcare,	garaj	reparații	auto,	rezervor	
propriu	de	combustibil	cu	pompă.

•	 Marghita	-	Str.	Josef	Seibel,	nr.	4,	jud.	Bihor	-	Teren	în	suprafață	de	11.310	mp,	și	
construcții	în	suprafață	de	4.583	mp,	construcții	cu	un	singur	nivel	din	structură	ușoară,	
zidărie	și	panouri	sandwich	cu	o	înălțime	între	4	m	și	6	m,	acoperișul	nu	are	planșeu	și	
este	prevăzut	cu	trape	de	aerisire	de	incendiu,	curte	betonată,	construcția	amplasată	
în	zona	industrială	a	orașului,	cu	acces	pentru	camioane	de	la	2	străzi,	una	direct	de	la	
DJ191;	Oradea	-	Tășnad	-	Satu	Mare.

ROHALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE
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MARGHITA - STR. JOSEF SEIBEL, NR. 4, JUD. BIHOR
Coordonate	GPS:	47.354390,	22.350527
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• A two-story administrative building which has offices, a meeting room, bathroom, 
locker	rooms,	and	a	canteen.	It	is	currently	rented,	with	a	contract	available	until	2021	in	
the production area of automotive wiring.

	 -	six	brick	halls	with	sandwich	panel	roofs,	that	are	united	by	covers	with	metal		
 framework which are covered with tarpaulin for material circulation.

•	 The	buildings	consist	of:
	 -	one	big	hall,	which	is	a	brick	building	with	an	area	of	3,825	sqm	with	a	 	
	 		concreted	floor,	and	with	a	height	of	6	m;

•	 No.	19,	Vișeului	Street,	Marghita,	Bihor	County	-	A	plot	of	land	with	a	total	surface	
of	21,662	sqm,	and	a	built	area	of	8,350	sqm,	situated	in	the	industrial	part	of	the	town.	It	
consists of single-story, industrial, masonry buildings, initially designed as a shoe factory 
and	storage	areas.	It	has	a	concreted	yard,	truck	entry,	with	a	discharging	ramp	at	the	
big hall, which has been completely restored, strong and ready to use. The electrical 
network installation is completed and powered from two sources, and the central heating 
installation based on methane gas has got hot air blowers and boilers with radiators. The 
internal water pipes and sewerage are connected to the town’s network, with an inner 
network	of	interior	and	exterior	hydrants.	It	also	has	a	fire	alarm	system	with	a	digital	
control panel.

ENPRODUCTION AND STORAGE HALLS

•	 Corp	 de	 clădire	 administrativ	 în	 regim	 parter	 +1,	 birouri,	 sală	 de	 ședințe,	 grup	
sanitar,	vestiare,	cantină,	momentan	închiriate	cu	un	contract	valabil	până	în	2021	în	
domeniul	producției	de	cablaje	automotive.

	 -	6	hale	din	cărămidă	cu	acoperiș	din	panouri	de	tip	sandwich,	unite	toate	cu	
	 		copertine	de	legătură	din	structură	metalică,	sunt	acoperite	cu	prelată	pentru		
   circuitul materialelor.

•	 Construcțiile	sunt	compuse	din:
	 -	1	hală	mare,	construcție	de	cărămidă	în	suprafața	totală	de	3825	mp	cu	 	
	 		planșeu	de	beton	cu	înălțime	de	6	m,

•	 Marghita,	Str.	Vișeului,	nr.	19,	Bihor	-	Teren	în	suprafață	totală	de	21.662	mp	și	
suprafață	 construită	 de	 8.350	mp,	 amplasată	 în	 zona	 industrială	 a	 orașului,	 formată	
din	construcții	 industriale	pe	un	singur	nivel	din	zidărie,	destinată	 inițial	ca	 fabrică	de	
încălțăminte	și	spații	de	depozitare,	curte	betonată,	acces	camion,	rampă	de	descărcare	
la	hala	mare,	complet	renovate	în	stare	perfectă	de	rezistență	și	folosință,	cu	infrastructura	
internă	completă	de	instalații	electrice	cu	alimentare	din	2	surse,	instalație	de	încălzire	
centrală	pe	gaz	cu	suflante	pe	aer	cald	și	cazane	cu	calorifere,	rețea	internă	de	conducte	
apă	și	canalizare	racordate	la	rețeaua	orașului,	cu	rețea	internă	de	hidranți	interiori	și	
exteriori,	sistem	de	alarmă	incendiu	cu	centrală	digitală.

ROHALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE
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MARGHITA - STR. VIȘEULUI, NR. 19, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.353396,	22.347728
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• The landlord is using the buildings as a shoe factory for the moment, with 250 
employees.

•	 The	buildings	consist	of:
	 -	 a	 production	 hall	 with	 a	 total	 surface	 of	 1,875	 sqm,	with	warehouses,	 locker	
rooms and bathrooms.

 - independent buildings, an administrative body, central heating, and a grain silo 
(the buildings were initially designed as a bakery).

•	 Ready	to	use,	with	truck	access,	concreted	yard,	and	charging	ramp.	It’s	equipped	
with electricity supply installations, water, sewerage and methane gas from the local 
network, with a fire water tank complete with installed pumps for indoor and outdoor 
hydrants and central heating using methane gas with a hot air blower and boiler.

•	 No.	29,		Simion	Bărnuțiu	Street,	Șimleu	Silvaniei,	Sălaj	County	-	A	plot	of	land	with	
a	total	surface	area	of	5,800	sqm,	and	a	building	area	of	2,500	sqm.	It	has	brick	buildings	
with a concrete floor, which have been completely restored.

ENPRODUCTION AND STORAGE HALLS

	 -	 clădiri	 independente,	 corp	 administrativ,	 centrală	 termică	 și	 siloz	 de	 cereale	
(amplasamentul	la	origine	a	fost	o	fabrică	de	pâine).

•	 Clădirile	sunt	momentan	în	folosința	proprietarului	ca	fabrică	de	încălțăminte	cu	
250	de	angajați.

•	 Construcțiile	se	compun	din:
	 -	hala	de	producție	în	suprafață	totală	de	1.875	mp,	cu	spații	de	depozitare,	vestiare	
și	grupuri	sanitare.

•	 În	 stare	 foarte	 bună	 de	 folosință,	 cu	 acces	 camion,	 curte	 betonată,	 rampă	 de	
încărcare,	dotate	cu	instalații	de	aprovizionare	cu	energie	electrică,	apă,	canalizare	și	
gaz	metan	de	 la	 rețeaua	 locală,	 cu	 rezervor	de	apă	pentru	 incendiu	 cu	 instalație	de	
pompe	pentru	hidranți	interiori	și	exteriori	și	încălzire	centrală	pe	gaz	metan	cu	suflantă	
aer	cald	și	cazan.

•	 Șimleu	Silvaniei,	Str.	Simion	Bărnuțiu,	nr.	29,	 jud.	Sălaj	 -	Teren	 în	suprafață	de	
5.800	mp	și	construcții	2.500	mp,	construcții	din	cărămidă	cu	planșeu	de	beton,	complet	
renovate.

ROHALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE
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ȘIMLEU SILVANIEI, STR. SIMION BĂRNUȚIU, NR. 29, JUD. SĂLAJ
Coordonate	GPS:	47.230604,	22.806827
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•	 Equipped	with	an	electricity	system,	water	and	sewerage	from	the	local	network,	
with methane central heating. This is free for the moment and available right away.

• The building was last used in the shoe industry, and it has a total built surface of 
684 sqm., with truck access, without a charging ramp. The front of the building is situated 
towards the street, and it is restored and ready to use.

•	 No.	1,	Aleea	Tineretului	Street,	Marghita,	Bihor	County	-	A	two-story	brick	building,	
with a concrete floor, initially designed as a canteen or restaurant. 

ENCOMMERCIAL SPACES AND OFFICES

•	 Dotată	 cu	 instalație	de	alimentare	 cu	energie	electrică,	 apă	și	 canalizare	de	 la	
rețeaua	locală,	încălzire	centrală	cu	gaz	metan,	momentan	liberă	de	sarcini	și	disponibilă	
imediat.

•	 Clădirea	a	fost	utilizată	ultima	perioadă	în	producția	de	încălțăminte	cu	suprafață	
construită	 de	 684	mp,	 cu	 posibilitate	 de	 acces	 camion,	 fără	 rampă	de	 încărcare,	 cu	
fațada	la	stradă,	este	renovată	complet,	în	stare	bună	de	folosință.

•	 Marghita,	Str.	Aleea	Tineretului	nr.	1	A,	Bihor	-	Construcție	din	cărămidă,	cu	planșeu	
de	beton,	regim	parter	+	etaj,	cu	destinația	inițială	de	cantină	-	restaurant.

ROSPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI
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MARGHITA - STR. ALEEA TINERETULUI NR. 1 A, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.352410,	22.345330
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•	 A	 two-story	brick	building	with	a	 concrete	 floor.	 It’s	 a	 commercial	 property	with	
offices	that	have	a	separate	entry.	It’s	completely	restored	and	ready	to	use,	and	equipped	
with electrical systems, bathrooms and central heating, each story has a different entry. 
The	commercial	space	is	rented	for	the	moment,	with	the	contract	expiring	in	2021.

•	 No.	82	A,	Republicii	St.,	Marghita,	Bihor	County	-	Commercial	spaces	and	offices,	
with	a	ground	surface	of	180	sqm,	which	has	a	total	area	of	365	sqm.,	situated	right	in	
the town centre.

ENCOMMERCIAL SPACES AND OFFICES

•	 Construcție	din	cărămidă	cu	planșeu	de	beton,	în	regim	parter	+	mansardă.	Spațiu	
comercial	+	birouri,	cu	intrare	separată.	Construcția	este	complet	renovată,	în	stare	foarte	
bună	de	folosință,	dotată	cu	instalații	electrice,	sanitare	și	încălzire	centrală,	fiecare	nivel	
separat,	momentan	spațiul	comercial	este	închiriat,	contractul	expiră	în	2021.

•	 Marghita,	Str.	Republicii,	nr.	82	A,	Bihor	-	Spații	comerciale	și	birouri,	în	suprafață	
de	180	mp	la	sol,	suprafață	totală	construită	365	mp	amplasat	în	centrul	orașului.

ROSPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI
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MARGHITA - STR. REPUBLICII, NR. 82 A, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.343868,	22.332063
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•	 It	has	been	authorised	since	2019	as	tourism	accommodation	spaces;	 it’s	 in	an	
excellent	condition	and	ready	to	use.	It	is	currently	used	as	an	accommodation	space	
named Fabrik Haus. 

• The buildings are equipped with an electrical system, water and sewerage connected 
to the town’s network, in addition to methane and solar cells for central heating for hot 
water.	The	buildings	were	completely	restored	in	2019.

•	 No.	19		A,	Vișeului	Street,	Marghita,	Bihor		County	-	A	three-star-rated	accommodation	
space.	It’s	a	brick	building	with	a	concrete	floor,	which	has	a	total	ground	surface	area	
of	320	sqm	and	640	sqm	 in	 total.	 It’s	a	 two-story	building	 that	has	 twenty	single	and	
double	rooms,	with	separate	bathrooms.	It’s	also	equipped	with	an	administrative	office,	
reception, concreted yard, and indoor parking lot with a private video surveillance system.

ENACCOMODATION

•	 În	stare	foarte	bună	de	folosință,	autorizate	ca	spații	de	cazare	în	turism	din	2019.	
Momentan	funcționează	ca	spații	de	cazare	-	“Fabrik	Haus”.

•	 Construcțiile	 sunt	 dotate	 cu	 instalații	 electrice,	 alimentare	 cu	 apă	 și	 canalizare	
racordate	 la	 rețeaua	orașului,	 încălzire	 centrală	 și	 apă	 caldă	 cu	gaz	metan	 și	 celule	
solare.	Construcțiile	au	fost	complet	renovate	în	2019.

•	 Marghita,	Str.	Vișeului,	nr.	19	A,	Bihor	-	Spații	de	Cazare	-	regim	3*,	construcție	din	
cărămidă	cu	planșeu	de	beton	în	suprafață	construită	de	320	mp	la	sol,	respectiv	640	
mp	total.	Construcția	este	în	regim	de	parter	+	etaj,	cu	un	total	de	20	de	camere,	single	
și	double,	cu	baie	proprie.	Este	dotat	cu	spațiu	administrativ,	recepție,	curte	betonată,	
parcare	interioară,	cu	sistem	de	supraveghere	video	intern.

ROCAZARE
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MARGHITA - STR. VIȘEULUI, NR. 19 A, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.352785,	22.346289
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• Three-star, two-story guest house, currently under construction which has a total 
ground	surface	area	of	254	sqm.,	spread	over	a	total	built	area	of	568	sqm.	It	will	have	
ten rooms with separate bathrooms, a restaurant and terrace, a physiotherapy treatment 
centre, and a parking lot.

•	 No.	70,	Progresului	Street,	Marghita,	Bihor	County,	inside	the	Marghita’s	Municipal	
Thermal	Pool.

ENACCOMODATION & RECREATION

•	 Construcție	 în	 curs	 de	 amenajare	 Pensiune	 3*	 cu	 suprafață	 construită	 de	 254	
mp	 la	 sol,	 desfășurată	pe	o	 suprafață	 totală	 construită	de	568	mp	 în	 regim	parter	+	
etaj,	compusă	din	10	camere	cu	baie	proprie,	restaurant	și	terasă,	bază	de	tratament	
balneofizioterapeutic,	parcare.

Terenul	aferent	în	suprafață	de	568	mp	este	concesionat	pe	o	durată	49	ani.	

•	 Marghita,	 Str.	 Progresului,	 nr.	 70,	 Bihor,	 în	 incinta	 Ștrandului	 Termal	Municipal	
Marghita.

ROCAZARE & AGREMENT
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MARGHITA - STR. PROGRESULUI, NR. 70, BIHOR
Coordonate	GPS:	47.351695,	22.327625
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•	 Oradea	-	8,918	sqm	urban	land,	located	on	Câmpului	St,	between	Metro	and	the	
residential	area	with	access	to	two	streets,	with	a	street	front	of	30	m.	It	has	access	to	
the electricity system, water, sewerage and natural gas at the property limit. Usable for 
residential buildings.

•	 Marghita,	38,000	sqm.	of	extra-urban	 land	-	at	Marghita’s	exit	 towards	Tășnad,	
on	the	right-hand	side,	with	a	street	front	of	30	m,	which	has	direct	access	to	the	DJ191	
road.

•	 Marghita	 -	 10,000	 sqm.	 of	 extra-urban	 land	 right	 at	 the	 beginning	 of	Marghita,	
before	the	bridge	from	Chiribiș	on	the	right-hand	side,	with	a	street	front	of	20	m,	which	
has	direct	access	to	the	DN198B	road.

ENLANDS

•	 Oradea	-	 teren	 intravilan	8.918	mp	situat	pe,	Str.	Câmpului,	 între	Metro	și	zona	
rezidențială	 cu	 acces	 la	 2	 străzi,	 front	 stradal	 30	m.	Are	 acces	 la	 rețeaua	 electrică,	
alimentare	 cu	 apă	 și	 canalizare,	 gaze	 naturale	 la	 limita	 proprietății.	 Utilizabil	 pentru	
construcții	rezidențiale.

•	 Marghita	 -	 teren	 extravilan	 38.000	mp	 -	 la	 ieșire	 din	Marghita	 spre	Tășnad	 pe	
partea	dreaptă,	cu	ieșire	la	soșea	și	front	stradal	30	m,	direct	la	DJ191.

•	 Marghita	-	teren	extravilan	10.000	mp	-	la	intrare	în	Marghita	înainte	de	pod	dinspre	
Chiribiș	pe	partea	dreaptă,	front	stradal	de	20	m,	direct	cu	ieșire	la	șosea	DN19B.

ROTERENURI

19

ORADEA - TEREN EXTRAVILAN - STR. CÂMPULUI
Coordonate	GPS:	47.035776,	21.982721

MARGHITA - TEREN EXTRAVILAN - DJ191
Coordonate	GPS:	47.356893,	22.363823

MARGHITA - TEREN EXTRAVILAN - DN19B
Coordonate	GPS:	47.333731,	22.335324
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