
PALATUL GERLICZY
PREZENTARE

Municipiul Oradea, strada Republicii nr.73, județul Bihor



Palatul Gerliczy este situat pe strada Republicii, zona 
ultracentrală a orașului Oradea, la aproximativ 300 
metri de zona pietonală a orașului, gara centrală fiind 

la aproximativ 100 de metri distanță, iar bulevardul pe care 
este situat imobilul este accesul direct spre vama Borș. 



Clădirea a fost construită în anul 1908, de că-
tre familia Gerliczy, de aici a primit și denu-
mirea de Palatul Gerliczy. Deși este situată în 
punctul 0 al orașului, în zona istorică, totuși 
nu este inclusă pe lista monumentelor isto-
rice. 
Imobilul este situat pe o suprafaţă de 1000 de 
metri pătrați din care amprenta clădirii este 
500 de metri pătraţi, iar curtea interioară 
este 500 metri patrati, curte interioară care 
are acces auto, care în viitor poate fi utilizat 
atât pentru parcare cât și pentru o grădină 
interioară. 

Imobilul fiind situat la intersecția a două 
străzi (strada Republicii și strada Pescărușu-
lui) dispune de acces din ambele părţi- stra-
da Pescărușului- acces auto, iar pe strada Re-
publicii la poarta principală-acces pietonal.  

Pe strada Republicii, în faţa imobilului sunt 
aproximativ 5 locuri de parcare, care pot fi 
concesionate de la Primărie, iar în curtea in-
terioară se pot amenaja  încă 10-15  locuri de 
parcare. 
Clădirea dispune de 4  nivele , S+P+ 2E , fiecare 
nivel având 500 de metri pătraţi. La nivelul 1 și 
2, în momentul de faţă sunt apartamente de di-
ferite dimensiuni, iar la parter sunt apartamen-
te + 3 spaţii comerciale. 



De asemenea imobilul dispune de un subsol 
de 500 de metri pătrţi care se poate transfor-
ma cu ușurintă in restaurant, diverse spații 
de deservire, depozitare, etc.  Acoperișul este 
unul spaţios, care se poate în viitor mansarda 
după necesităţi și se poate obţine tot un spa-
ţiu de 500 de metri pătraţi. Deci in momentul 
de fata clădirea dispune de 1500 metri pătrați 
construiți, 500 de metri pătraţi de subsol și 
500 de metri pătrați de acoperiș pregătit pen-
tru mansardare. 

Clădirea a fost recent reabilitată fapt care a 
constat în reabilitarea acoperișului, a struc-

turii de rezistenţă( 
refacerea completa a 
balcoanelor și a holu-
rilor de acces la etaje-
le superioare), s-a dat 
complet jos tencuiala 
până la cărămidă și 
pereţii au fost retencu-
iţi cu materiale de cali-
tate superioară. 



Contact Roth Monica, tel:0742 159 796
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