S.C. PARC IND VALCEA S.A
persoana juridica romana de drept privat, functionand ca societate comerciala pe actiuni, cu
un capital social de 1. 200.000 lei
OBIECT DE ACTIVITATE
realizarea si operarea Parcurilor Industriale Drăgăşani şi Bălceşti
DATE DE CONTACT
Adresa - str. Regina Maria nr.13 Etaj 2, Ramnicu Valcea , Judetul Valcea J38/250/2013 CUI
31557797
Tel:0250.731800 Fax: 0250.731800
E-mail: contact@parcindustrialvalcea.ro
Website: www.parcindustrialvalcea.ro
STRUCTURA CAPITALULUI:
o Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea
-50%
o Orasul Balcesti, prin Consiliul Local Balcesti

-25%

o Municipiul Dragasani, prin Consiliul Local Dragasani -25%

SCOP
DEZVOLTAREA DURABILA A ZONELOR BALCESTI SI DRAGASANI prin atragerea
de investitii private care sa genereze locuri de munca stabile .

OBIECTIVE GENERALE:
 Sa reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri si
administratiile publice locale;
 Asigurarea suportului logistic si institutional pentru obtinerea
rezidentii care investesc in parcurile industriale;

de facilitati pentru

 Realizarea de parteneriate cu institutii similare la nivel regional, national si
international
 Utilizarea eficienta a resurselor materiale din judetul Valcea si din zona (materii prime
industriale,produse agricole, pielarie, textile, etc.)

FACILITATI ACORDATE INVESTITORILOR- REZIDENŢI
 scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din
circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
 scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzator terenului aferent parcului industrial,
 scutire de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura
parcului industrial
 scutiri, numai cu acordul autoritatilor publice locale, de la plata oricaror taxe datorate
bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricaror certificate de
urbanism, autorizatii de construire si/sau autorizatii de desfiintare de constructii pentru terenurile si
cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integranta din parcul industrial;

 - alte facilitati ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale.
Cele doua autoritati locale au emis Acordul de principiu privind acordarea facilitatilor prevazute
de lege adoptand HCL al Orasului Balcesti nr.62/31.10.2013 si HCL al Municipiului Dragasani
nr.106/14.11.2013

PARCUL INDUSTRIAL DRĂGĂŞANI:
Municipiul DRĂGĂŞANI
Strada BRANIŞTEI
Nr. 40
Judetul VÂLCEA

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
DATE GENERALE
Populatie -20.000 locuitori
Industrie
pana in 1990 s-au construit si au functionat fabrici de: jante auto, incaltaminte(tenisi si
bascheti) si alte produse din cauciuc (cizme, furtunuri psi),munitie , mase plastice, totalizand
peste 5.000 salariati
in prezent : fabrica de jante auto (preluata de grupul italian Magnetto Wheells,
retehnologizata si cu capacitate mai mare de productie), o uzina mecanica producatoare de
munitie, SC Ganne ATCP-producatoare de benzi din cauciuc, IMM-uri, in special in industria
usoara si servicii.
Agricultura este dezvoltata:
viticultura foarte dezvoltata: podgoria Dragasani ( 16.000 ha, cu peste 60 de soiuri cultivate,
7 mari producatori avand plantatii si crame de nivel occidental)
legumicultura si pomicultura
Invatamant Colegiul National Gib Mihaescu, Grupul Scolar Bratianu

PARCUL INDUSTRIAL DRĂGĂŞANI
1) DATE GENERALE
1.1.Denumire oficială
1.2.Adresă parc industrial

Parcul Industrial Dragasani
Municipiul DRAGASANI,str. BRANISTEI, nr.40

1.3.Județ
1.4.Modul de obținere a titlului de
parc industrial

VALCEA
ORDIN MDRAP nr.3593/2013

1.5.Tip proprietate
1.6.Proprietar majoritar

Public-Privat
Consiliul Local al Municipiului DRAGASANI(100%)

1.7.Societate administrator

SC PARC IND VALCEA SA

1.8.Sectoare de activitate vizate

Productie industriala,agroindustriala, ind.textila,
prelucrarea pielii si incaltaminte

1.9.Stare actuală (operațional /
greenfield)

greenfield

2) SUPRAFAȚĂ
2.1.Totală (ha)
2.2.Disponibilă (ha)
2.3.Înclinație teren (%)

16,37 ha
a) teren:14,6 ha
b) construită:
< 2%

PARCUL INDUSTRIAL DRĂGĂŞANI
3) LOCALIZARE
3.1.Proximitate zone rezidențiale
(km)
3.2.Proximitate drumuri (km)

0,1 km

DN64-0km(parcul se afla pe Centura Dragasani);
A1-80km;E81-52km;E574-30km
3.3.Proximitate aeroporturi (km)
Craiova-70km
3.4.Proximitate cale ferată (km)
Gara DRAGASANI-1km, tansport marfa si calatori
3.5.Proximitate căi navigabile (km) Dunarea-105 km Port Corabia
4) INFRASTRUCTURĂ
4.1.Energie electrică (MW)
1MW(2015) si 10 MW (2016-2017)
3
4.2.Gaze (m /h)
350 Nmc/h-reteaua Distrigaz
si 10.000Nmc/ora-Reteaua Transgaz)
4.3.Apă potabilă (m3/h)
8mc/ora
4.4.Apă industrială (m3/h)
240mc/ora-In curs de amenajare
4.5.Canalizare pluvială
In curs de amenajare
4.6.Canalizare menajeră
In curs de amenajare
4.7.Telecomunicații și internet
In curs de amenajare
4.8.Altele

PARCUL INDUSTRIAL DRĂGĂŞANI

5) DOTĂRI
5.1.Hale producție (mp)
5.2.Depozite (mp)
5.3.Clădiri de birouri (mp)
5.4.Spații parcare (mp)
5.5.Bănci
5.6.Punct vamal
5.7.Transport public/privat
5.8.Altele
6) CONDIȚII ACHIZIȚIE TEREN /
PREȚ
6.1.Cumpărare (preț mediu €/mp)
6.2.Închiriere (preț mediu €/mp)
6.3.Concesiune (preț mediu €/mp,
perioadă medie)

In curs de amenajare
In curs de amenajare
BCR, BRD, Raiffeisen, Transilvania
Privat

29 ani

PARCUL INDUSTRIAL BĂLCEŞTI:
Oraşul BĂLCEŞTI
Aleea Targului
Nr. 8B
Judetul VÂLCEA

ORAŞUL BĂLCEŞTI
DATE GENERALE

Populatie - 6.000 locuitori
Economia
Industrie:Inainte de 1990: o fabrica de mobila, cu bune performate si
o sectie mecanica In prezent: IMMuri
Agricultura : suprafață agricolă mare, specialiști agrari, asociații
agricole.
Invatamant: Liceul Petrache Poenaru

PARCUL INDUSTRIAL BĂLCEŞTI
1) DATE GENERALE
1.1.Denumire oficială
1.2.Adresă parc industrial
1.3.Județ
1.4.Modul de obținere a titlului de
parc industrial
1.5.Tip proprietate
1.6.Proprietar majoritar
1.7.Societate administrator
1.8.Sectoare de activitate vizate
1.9.Stare actuală (operațional /
greenfield)
2) SUPRAFAȚĂ
2.1.Totală (ha)
2.2.Disponibilă (ha)
2.3.Înclinație teren (%)

Parcul Industrial Balcesti
ORASUL BALCESTI, Aleea Targului, nr.8B
VALCEA
ORDIN MDRAP nr.3597/2013
Public-Privat
Consiliul Local al Orasului BALCESTI(100%)
SC PARC IND VALCEA SA
Productie industriala,masini electrice, mobila, depozite,
servicii, industrie usoara
greenfield

10 ha
a) teren:8,5 ha
b) construită:
<2%

PARCUL INDUSTRIAL BĂLCEŞTI
3) LOCALIZARE
3.1.Proximitate zone rezidențiale
(km)
3.2.Proximitate drumuri (km)
3.3.Proximitate aeroporturi (km)
3.4.Proximitate cale ferată (km)
3.5.Proximitate căi navigabile (km)
4) INFRASTRUCTURĂ
4.1.Energie electrică (MW)
4.2.Gaze (m3/h)
4.3.Apă potabilă (m3/h)
4.4.Apă industrială (m3/h)
4.5.Canalizare pluvială
4.6.Canalizare menajeră
4.7.Telecomunicații și internet
4.8.Altele

0,1 km
DN 65C-0,1 km; E70-40 km; A1-132km
CRAIOVA-40 km
BALS-36 km
DUNAREA-120km Port Bechet
1MW(2015) si 2MW(2016)
In curs de amenajare 1000Nmc/ora reteaua Distrigaz)
8mc/ora-In curs de amenajare
160mc/zi-In curs de amenajare
In curs de amenajare
In curs de amenajare
In curs de amenajare

PARCUL INDUSTRIAL BĂLCEŞTI
5) DOTĂRI
5.1.Hale producție (mp)
5.2.Depozite (mp)
5.3.Clădiri de birouri (mp)
5.4.Spații parcare (mp)
5.5.Bănci
5.6.Punct vamal
5.7.Transport public/privat
5.8.Altele
6) CONDIȚII ACHIZIȚIE TEREN
/ PREȚ
6.1.Cumpărare (preț mediu €/mp)
6.2.Închiriere (preț mediu €/mp)
6.3.Concesiune (preț mediu €/mp,
perioadă medie)

In curs de amenajare
In curs de amenajare
CEC BANK, CARPATICA
Privat

29 ani

