
200 de apartamente noi
Proiectul unei firme galatene, care intentioneaza constructia unui ansamblu de 200 de locuinte in Sibiu,
este aproape de a fi pus in practica. 
  
  Proiectul va suplimenta oferta de locuinte din zona cuprinsa intre Podul Garii si strada Ştefan cel Mare.
Managerul firmei galatene Interstil SRL, Octav Manaila, spune ca in prezent exista deja depusa toata
documentatia necesara la Primaria Municipiului Sibiu si ca in urmatoarele doua luni ar trebui sa inceapa
deja lucrarile. Planul complexului de locuinte prevede constructia a aproape 200 de apartamente noi, de la
una pana la trei camere, investitia finala fiind estimata la aproximativ 15 milioane de euro. 
  Singura retinere de la demararea lucrarilor in prezent o constituie discutiile pe care firma galateana le
poarta in aceasta perioada pentru gasirea unui partener financiar in derularea acestui proiect. Octav
Manila spune ca exista discutii cu mai multi parteneri straini pentru stabilirea exacta a finantarii si
demararea lucrarilor si in momentul in care va aparea si o oferta concreta vor demara proiectul. „Acum
suntem in negocieri cu partenerii straini. Sunt mai multe persoane interesate si care va veni primul cu
finantarea vom incheia contractul. in primavara acesta cred ca se vor finaliza discutiile si imediat dupa
vom incepe lucrarile pentru ca in acelasi timp am deja depuse inca din toamna toate avizele necesare la
primarie ", a declarat acesta, fara insa sa dezvaluie numele investitorilor cu care se afla in discutii. 
  Ansamblul de locuinte urmeaza sa se intinda pe o suprafata de 8.000 de metri patrati si constituie prima
investitie a Interstil SRL pe piata sibiana. Societatea a mai desfasurat un proiect asemanator, ca partener,
in Bucuresti. Toate locuintele la din Capitala au fost vandute inainte de inceperea constructiilor. 
  Octav Manaila a mai precizat ca a decis sa investeasca in Sibiu datorita potentialului imobiliar si a
gradului mai ridicat de civilizatie de aici, fata de alte zone din tara. 
  Tot in acest an urmeaza sa fie finalizate sau construite locuinte in ansamblurile dezvoltate de grupul
RTC, care controleaza Flaro, de Con-a, dar si de Residence Investments, firma Teia si alte companii mai
mici, care dezvolta blocuri de locuinte in Şelimbar, Cisnadie si Sibiu. De asemenea, mai multe firme au
anuntat posibilitatea demararii din acest an a unor proiecte de locuinte la marginea de vest a Sibiului,
inspre Şura Mica.
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