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Județul 
Hunedoara, 
Orașul 
Uricani, str. 
Valea 
Paroșenilor

Clădire cu 3 niveluri, suprafața construită la sol=446 mp, suprafața 
construită desfășurată=1338 mp, Școală cu trei săli de clasă în regim de 
înălțime P+2E, pe fundație din beton armat, structură de rezistență din 
stâlpi și grinzi de beton armat, pereți din BCA și acoperiș tip șarpantă cu 
învelitoare din plăci de azbociment, imobil edificat în anul 1988, nr. 
cadastral 62703-C1, clădire cu 4 niveluri, suprafața construită la sol=404 
mp, suprafața construită desfășurată=1616 mp, Bloc de locuințe cu 22 de 
apartamente în regim de înălțime P+3E, pe fundație din beton armat, 
structură de rezistență din stâlpi și grinzi de beton armat, pereți din BCA 
și acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă, imobil edificat în anul 
1988, nr. cadastral 62703-C2, clădire cu 4 niveluri, suprafața construită la 
sol=513 mp, suprafața construită desfășurată=2052 mp, Bloc de locuințe 
cu 43 de apartamente în regim de înălțime P+3E, pe fundație din beton 
armat, structură de rezistență din stâlpi și grinzi de beton armat, pereți 
din BCA și acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă, imobil edificat în 
anul 1988, nr. cadastral 62703-C3, clădire cu 1 nivel, suprafața construită 
la sol=138 mp, suprafața construită desfășurată=138 mp, Centrală termică 
în regim de înălțime P, pe fundație din beton armat, structură de 
rezistență din stâlpi și grinzi de beton armat, pereți din BCA și acoperiș 
tip șarpantă cu învelitoare din plăci de azbociment, imobil edificat în 
anul 1998, nr. cadastral 62703-C4,  Steren = 9.242 mp, teren împrejmuit, 
nr. cadastral 62703, CF nr. 62703 Uricani
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