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Codul ofertei 
 

LV011802   

Raion Leova 
 

  

Localitate Leova 
 

  

Adresă Str. Independenței nr. 10 
 

  

Tipul clădirii Oficii și spații de producere 
 

  

Starea imobilului Construcție nefinalizată 
 

  

Etajare Subsol+2 etaje 
 

  

Suprafață Suprafața clădirii - 4897,8 m2. 
Suprafața terenului aferent - 0,1705 ha. 
 

Prețul de vînzare Prețul inițial este 541 000 lei. Prețul final va fi stabilit în cadrul licitației 
publice. 
Există posibilitatea de cumpărare doar a unei părți din imobil. 
 

Zona de amplasare Imobilul este amplasat în centrul orașului, în apropiere de consiliul 
raional, primărie, inspectoratul de poliție, casa de cultură, oficiul poștal, 
bănci, magazine alimentare, cafenele.  

 

 
Link la hartă 

Vînzare clădiri 
   ȘCOALA MUZICALĂ NEFINISATĂ DIN LEOVA 

 
 

Aspectele cheie 
 

 



16 
 

Divizare interioară Construcție nefinisată în forma unei cruci, cu două nivele și subsol. 
Clădirea include oficii, săli festive, holuri. 

 
 

   
Imobilul are acces la drum 

asfaltat. 
1 km pînă la drumul R34 
Hîncești-Leova-Cahul-

Giurgiulești 
 

25 km pînă la gara feroviară 
Iargara 

   
103 km pînă la Aeroportul 

Internațional Chișinău 
78 km pînă la punctul vamal 

Cahul cu România 
81 km pînă la punctul vamal 
Basarabeasca cu Ucraina 

124 km pînă la portul 
Giurgiulești 

 
 

Apă rece  20 m pînă la punctul 
de racordare 

Aer condiționat   

Canalizare  20 m pînă la punctul 
de racordare 

Sistem de 
ventilare 

  

Energie electrică  20 m pînă la punctul 
de racordare 

Telefonie fixă  20 m pînă la punctul de 
racordare 

Gaz natural  20 m pînă la punctul 
de racordare 

Internet  20 m pînă la punctul de 
racordare la internet 
prin fibră optică 

Încălzire      

 
Explicații    

  % ? 
Acces asigurat Acces NU este asigurat Acces parțial Informația nu a fost 

furnizată 

 
 

Proprietarul 
 

Consiliul Raional Leova 

Persoana de contact nr. 1 Nume: Angelina Plop 

 Funcție: Specialist în politici regionale și cooperare externă 

 Instituție: ADR Sud 
 Telefon: +37324126286 sau +37324121150 

 Email: adrsud@gmail.com 
  

Infrastructura de transport 
 

 

Utilități 
 

 

Proprietarul și persoanele de contact 
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Persoana de contact nr. 2 Nume: Nadejda Iacovcenco 
 Funcție: Specialist principal în Direcția economie, dezvoltarea 

teritoriului și atragerea investițiilor 
 Instituție: Consiliul Raional Leova 

 Telefon: +37326322681  

 Email: consiliu@leova.md sau direction_edtai@mail.ru 
 

 
 
 
 

 
 

Planul clădirii 
 


