
176 locuinte ANL in constructie
Cele mai multe locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte in judetul Sibiu, aflate in
prezent in lucru, sunt in municipiul Medias. Pentru cele 128 unitati locative exista deja peste 860 de
cereri. 

 De la infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte in judetul Sibiu au fost construite si receptionate in
total 598 de unitati locative, de la garsoniere la apartamente de doua si trei camere. Dintre acestea 513 au
fost receptionate in perioada 2001 - 2007, marea majoritatea in municipiul Sibiu, si alte 85 locuinte au
fost receptionate anul trecut, cele mai multe in Talmaciu. Numarul acestora din pacate nu este suficient
nici pentru a acoperi cererea existenta in acest moment in Medias, cu atat mai putin in Sibiu sau restul
judetului. In prezent Agentia Nationala pentru Locuinte are in constructie in judetul Sibiu doar zece
blocuri: sase in Medias si patru in Cisnadie, la care se inregistreaza deja intarzieri de executie. Conform
reprezentantilor primariei Medias, lucrarile la cele sase blocuri, de tip S+P+3E, au ajuns la nivelul
parterului si se preconizeaza ca anul viitor cel tarziu vor fi date in folosinta. "Primaria Medias va realiza
utilitatile in zona: apa - canal, infrastructura rutiera si celelalte utilitati necesare unei zone rezidentiale.
Termenul de executie este de trei ani, fapt ce inseamna ca blocurile vor fi gata in anul 2010. 

 Este vorba de o investitie de peste 30 milioane lei, sunt sase blocuri cu 128 de unitati locative, garsoniere
si apartamente cu 2 camere pentru tineri", arata conducerea primariei Medias intr-un raspuns trimis Sibiu
Standard. In momentul de fata, pentru cele 128 de locuinte exista deja depuse peste 850 de cereri. "Inainte
de a se finaliza se vor face listele de prioritati, se vor depune dosarele, se va aproba aceasta lista de catre
Consiliul Local Medias, iar ulterior se va face repartizarea. Pana acum au fost depuse aproximativ 860 de
cereri pentru o locuinta in noile blocurile construite cu fonduri guvernamentale prin Agentia Nationala de
Locuinte", mai arata reprezentantii primariei mediesene. In Cisnadie sunt in lucru patru blocuri, de tip P +
1-2 E, care ar urma sa insumeze 48 de unitati locative. Aici lucrarile inregistreaza deja intarzieri de cateva
luni, iar locuintele vor fi date in folosinta cel mai probabil in toamna acestui an sau la inceputul anului
viitor. 

 Cat priveste municipiul Sibiu, viceprimarul Virgil Popa a anuntat la finalul lunii trecute ca primaria
intentioneaza demararea lucrarilor pentru cartierul Resita II. Aici ar urma construite 264 locuinte noi in 12
imobile. "Fiecare imobil va avea cate 22 de apartamente. Patru blocuri vor fi construite de ANL, institutie
care a lansat deja licitatia pentru proiectul tehnic, deci lucrarile ar trebui sa inceapa in acest an. Primaria
Sibiu a contractat in trecut un credit de trei milioane de euro, bani care vor fi folositi pentru alte patru
blocuri, iar Ministerul Locuintei si-a manifestat intentia de a mai ridica un bloc", declara atunci Virgil
Popa. 

 Lista ANL-urilor receptionate in judet Sibiu - 337 (zonele Tilisca, Strand si Soseaua Alba Iulia) , Medias
- 106 (Strada Sinaia si cartierul Gura Campului), Copsa Mica - 30 (str. Laboratorului), Avrig - Marsa - 40
(Str. Carpati), Talmaciu - 60 (zona Stadion), Cisnadie - 12 (zona Magurii) si Agnita - 13 (str. Avram
Iancu). Locuintele au fost receptionate in perioada 2001-2007. 

  

Cuvinte cheie: locuinte anl in judetu sibiu  locuinte sociale  apartamente anl  garsoniere anl  viceprimar
sibiu  virgil popa

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/locuinte+anl+in+judetu+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/locuinte+sociale
https://www.sibiul.ro/cauta/1/apartamente+anl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/garsoniere+anl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/viceprimar+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/viceprimar+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/virgil+popa

