
PROIECTUL 
ZONA INDUSTRIALĂ PECICA – TURNU (Z.I.P-TURNU) 
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1. PREZENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ PECICA - TURNU 

  A eastă zo ă i dustrială este lo alizată la dista ţe foarte mici (3-10 km) 
de cinci puncte de interes major:  
 

 Municipiul Arad  
 Granita cu Ungaria 
 Drumul european E68 (sau drumul national DN7)  
 Autostrada Nădla -Arad-Ti işoara-Sibiu-Bu ureşti 
 (Viitorul) Drum Expres Arad-Oradea 
 

Proiectul de dezvoltare oferit de GB COMPANY vă pune la dispoziţie 25 de 
loturi aflate în Zona I dustrială Pecica - Turnu, loturile fiind de dimensiuni 
diferite. În prima etapă se vor promova 10 loturi cu o suprafaţă de 435.400 
mp, motivul pro ovării acestora i iţial este legat de poziţia şi infrastuctura 
existe tă. În a doua etapă vor fi promovate şi celelalte loturi apartinând 
proiectului de dezvoltare GB COMPANY. 
 

În raport cu cele mai apropiate lo alităţi, loturile noastre se află situate la 12 
km de oraşul Arad, 2 km de localitatea Turnu, 3.5 km de gra iţa cu Ungaria şi 
aproximativ 6 km de nodul autostrăzii, la ieşirea Arad-Vest şi drumul expres 
Arad-Oradea. 
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  2. TRASEUL LOGISTIC 
 

 Zona Industrială Pecica - Turnu este una dintre cele mai noi zone 
industriale care a luat fii ţă o dată cu definitivarea traseului autostrăzii 
Nădla -Arad-Ti işoara-Sibiu-Bu ureşti, astfel ă a eastă zo ă i dustrială 
situată la aproximativ 6 km de nodul autostrăzii ieşirea Arad Vest, 
respectiv Pecica), e efi iază de toate avantajele oferite de a eastă ouă 
i frastru tură din Coridorul IV Paneuropean. 
 

 Poziţio area celor 10 loturi promovate în prima etapă este foarte 
u ă, având acces facil la o i frastru tură de drumuri, curent electric şi gaz 

dupa cum ur ează: 
 

 Loturile se află la 600 metri de şoseaua aţio ală DN7B  

 Loturile au acces direct la un drum care face legătura între ele 
şi şoseaua DN7B 
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  3. UTILITĂ I ÎN ZONĂ  

 

   În imediata apropiere a loturilor, ave  ur ătoarele utilităţi:  
 

  A es la reţeaua de edie te siu e pe o rază de aproxi ativ  . 
 

  Existe ţa a două surse de gaz eta  î  i ediata apropiere:  
 

. Pri a di tre surse este paralelă u şoseaua aţio ală DN7B, pe 
partea dreaptă ergaâ d spre Tur u;   

 

. A doua di tre surse se află la  k  distaţă, î  partea sudi ă a 
loturilor, pe dru ul i ter  spre Pe i a, eea e deter i ă î  az 
de nevoie  deservirea cu gaz metan a intregii zone industriale. 

 

   În Zona Industrială Pecica - Turnu există deja o struită o hală 
i dustrială, are este foarte apropiată  etri  de loturile oferite de GB 
COMPANY. 
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. CONCLUZII GENERALE ŞI DESTINA II ZONĂ 
 

 

  La final putem concluziona faptul ă datorită poziţiei strategice ale 
acestor loturi amplasate între cele două artere rutiere principale 
(autostrada şi drumul expres Arad - Oradea), alături de preţurile î ă 
foarte s ăzute, aceste loturi reprezi tă o oportunitate de investi ii 
foarte u ă pentru ur ătoarele categorii de investitori: 

 

 Investitori pe termen mediu/lung (5-10 ani) 

 Marile platforme industriale 

 Marile platforme comerciale   

Centru agroindustrial de depozitare sau prelucrare 

 

 Firme de logisti ă (transporturi sau depozite specializate) 
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 . ANEXE ŞI HĂR I 

 

 . . Harta a plasare ge erală î  judeţul Arad – România. 

 5.2. Harta amplasare loturi cu vedere din satelit.  

 . . Harta a plasare ge erală – harta cadastru. 

 5.4. Harta plan parcelar distribuit pe loturi. 

 5.5. Tabel detaliat loturi – Faza I. 



Autostrada 
P5 

5.1. HARTA  AMPLASARE  GENERALA 

– ZIP TURNU 

ZIP - TURNU 
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5.2. Harta  

 localizare satelit   

P5 – ZIP TURNU 
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5.3. Harta amplasare 

generala P5 – ZIP TURNU 
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5.4. HARTA  PLAN PARCELARE 

P5 – ZIP TURNU 



 

  5.5. Tabel detaliat loturi – Faza I 
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Nr.  
crt. 

Locatie 
Referinta     

topografica 
Suprafata 

lot/mp 
Numerotare 

lot 
Stare lot Coloratie 

1 Turnu - Zona Industriala T.375    A 1734/13/6 16,000 Lot 1 Disponibil Verde 

2 Turnu - Zona Industriala T.372    PS 1722/17 78,700 Lot 2 Disponibil Verde 

3 Turnu - Zona Industriala T.372    PS 1722/16 52,800 Lot 3 Disponibil Verde 

4 Turnu - Zona Industriala T.371    PS 1720/8 67,000 Lot 10 Disponibil Verde 

5 Turnu - Zona Industriala T.371    PS 1718/7 14,000 Lot 17 Disponibil Verde 

6 Turnu - Zona Industriala T.371    PS 1718/6 13,600 Lot 18 Disponibil Verde 

7 Turnu - Zona Industriala T.371    PS 1718/5 54,200 Lot 19 Disponibil Verde 

8 Turnu - Zona Industriala T.371    PS 1718/4 77,000 Lot 20 Disponibil Verde 

9 Turnu - Zona Industriala T.368    PS 1702/6 37,200 Lot 22 Disponibil Verde 

10 Turnu - Zona Industriala T.368    PS 1702/4 24,900 Lot 23 Disponibil Verde 

  Total suprafata mp    435,400       
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