
257 de sibieni s-au mutat in casa noua, pe Independentei
Tineri si tinere, familii cu copii sau chiar bunici cu nepoti in brate au avut ieri parte de o bucurie pe care
unii au asteptat-o indelung - s-au mutat in casa noua, in blocul ANL construit pe strada Independentei din
Sibiu.
  
  85 de tineri cu varste de pana in 35 de ani si 10 persoane cu o situatie sociala deosebita au primit ieri
cheile noilor locuinte din mana primarului Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  in total, in cele 95 de apartamente si garsoniere vor locui 236 de tineri sub 35 de ani si 21 de persoane
evacuate din imobilele retrocedate in baza Legii 10/2001. 
  
  "Sunt foarte bucuros ca, dupa un timp, care mi s-a parut foarte lung, am ajuns sa dam in exploatare
aceste locuinte", a spus Iohannis. 
  
  Initial, cladirea a fost proiectata ca sediu pentru Directia de Sanatate Publica, apoi constructia a fost
abandonata si a fost preluata de Primaria Sibiu, care impreuna cu Ministerul Dezvoltarii si Agentia
Nationala de Locuinte a construit aici locuinte pentru tineri, a explicat primarul.
  
  "Credem ca locuintele sunt de foarte buna calitate si sper sa va simtiti bine aici", le-a urat Iohannis
noilor chiriasi.
  
  
  
  
  
  Garsoniere si apartamente
  
  
  
  Suprafata medie pentru o garsoniera este de 40 mp, cea a unui apartament cu doua camere este de 55
mp, iar suprafata unui apartament cu trei camere este in medie de 65 mp.
  
  Cladirea difera de celelalte locuinte de acest fel din Sibiu. Fiind initial proiectat ca sediu de institutie,
blocul are holuri foarte largi si spatioase, camerele au cate doua geamuri, incaperile sunt destul de inalte,
iar la fiecare nivel exista un spatiu comun pentru uscatorie. Şi un lift a fost amplasat in blocul cu patru
etaje. 
  
  Blocul are doua scari, iar demisolurile vor fi folosite de municipalitate si serviciile subordonate ca spatii
tehnice. 
  
  Constructia a fost facuta de Agentia Nationala pentru Locuinte, iar municipalitatea a asigurat din
fonduri proprii introducerea utilitatilor si amenajarea spatiilor din jur. Costurile introducerii retelelor de
utilitati s-au ridicat la 205.000 lei, iar amenajarea zonei verzi, a imprejmuirii si a trotuarului a insumat
91.000 lei.
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