
100 de parcele pentru case vor fi impartite iar in Cartierul Tineretului
In primavara acestui an vor fi alese aproape 100 de familii de tineri din Sibiu care sa primeasca in mod
gratuit cate o parcela de teren pe care sa isi ridice locuinte. La respectivele loturi de teren fie au renuntat
cei care le-au primit in 2004, fie au fost luate inapoi de Primarie in martie anul trecut.
  
  Terenurile respective sunt oferite cu titlu gratuit familiilor de tineri alese, care pot opta si pentru
cumpararea acestor suprafete cuprinse intre 264 si 400 de metri. Ultimul pret de vanzare stabilit de
Consiliul local Sibiu este 100 de euro (81 de euro plus TVA). De amintit faptul ca, `titlul gratuit` sub
forma caruia este oferita folosinta terenurilor a pus mari probleme familiile care au primit pana acum
astfel de terenuri si au incercat sa acceseze credite ipotecare: cele mai multe banci nu au fost de acord sa
finanteze constructiile in astfel de conditii.
  
  Noua dosariada, cu reguli diferite
  
  Data de la care se vor primi dosarele pentru aceste terenuri va fi anuntata din timp, promite primarul
Sibiului, Klaus Johannis. `Cei implicati in acest proiect vor verifica ultimele date. Peste cateva saptamani
sau luni vom anunta o noua serie de impartire a terenurilor, o noua «dosariada». Sunt aproape 100 de
terenuri si merita sa facem anunturi publice pentru acest lucru`, a declarat Johannis.
  
  In 2004, cele 419 parcele de teren au fost impartite in baza Legii 15 din acelasi an, potrivit careia
`beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa
constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului`. In caz contrar, i se retrage dreptul
de folosinta gratuita a terenului. In cazul primei transe de terenuri impartite, nu s-a tinut cont de acest
termen, avand in vedere ca nici Primaria Sibiu nu a reusit sa doteze cu utilitati cartierul. De aceasta data,
regulile ar putea fi diferite. `Primii care au inceput sa construiasca au ridicat, practic, in camp. Cei care
vor incepe acum vor avea la dispozitie o zona aproape complet viabilizata`, adauga primarul Sibiului.
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