
264 de locuinte sociale in Resita II
Saptamana aceasta, legislativul local va adopta avizul de oportunitate pentru un nou cartier de locuinte
sociale, in Resita II.

 Potrivit documentatiei depuse la Consiliul Local, viitorul cartier va fi ridicat intre strada Viitorului si
strada Teilor. Sunt prevazute 12 imobile cu regimul de inaltime P + 3E, pe un teren pe care acum se afla o
hala metalica si o casa , in stare avansata de degradare si fara acte de proprietate. "Vor fi amenajate 278
de locuri de parcare, in incinta asigurandu-se astfel cate un loc de parcare pentru cele 264 de apartamente
nou propuse, precum si 14 locuri de parcare pentru vizitatori", se arata in raportul inaintat consilierilor
locali ai Sibiului.

 Viceprimarul Sibiului, Virgil Popa, spune ca finantarile blocurilor vor fi asigurate, deocamdata, de catre
trei institutii. "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", spune Virgil Popa.
 Din cele 264 de locuinte prevazute in viitorul cartier, 168 sunt prevazute sa aiba o camera, restul de 96
urmand sa aiba doua camere.

 Deocamdata nu se stie cand vor incepe lucrarile din fondurile Primariei de trei milioane de euro, accesate
pentru constructia de locuinte. Primarul Klaus Johannis anunta in urma cu cateva saptamani ca asteapta ca
preturile de pe piata constructiilor sa revina la praguri mai acceptabile.
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