
7.000 de locuinte noi in 20 de ani
Putin peste 7.000 de locuinte - atat s-a construit in Sibiu in ultimii 20 de ani. Aproape 3.000 dintre ele
s-au ridicat in ultimii trei ani, perioada in care Romania a fost in criza. Restul, cele mai multe dintre ele,
s-au ridicat in perioada de boom imobiliar. 
  
  Din 1990 si pana in 2010, in Sibiu au aparut 7.089 de locuinte noi, fapt ce situeaza judetul nostru pe
locul 26 in tara, arata econtext.ro. Cele mai multe locuinte noi s-au construit in Suceava (37.448), in
judetul Ilfov (36.662) si in Constanta (35.334). La polul opus, regasim judete ca Alba, Salaj sau
Caras-Severin, care au pierdut din numarul de locuinte care existau in 1990. 
  
  Prin locuinte se intelege orice constructie locuibila, cum ar fi: casa, apartament, vila, etc., indiferent de
numarul camerelor si indiferent de zona in care a fost realizata, mediul urban sau rural. in analiza s-au
urmarit doua obiective majore: prezentarea numarului de locuinte din toate judetele din Romania si, cea
mai importanta parte, s-a aflat cu cat a crescut/scazut fondul locativ in intervalul 1990 - 2010.
  
  in total, erau 8.427.941 de locuinte la finele anului trecut in Romania. Cele mai multe sunt in Bucuresti
(795.397). Pe a doua pozitie se plaseaza Prahova, cu 316.595 de locuinte, ceea ce inseamna mai putin de
jumatate decat in Capitala. in Sibiu exista in acest moment 167.725 de locuinte, in crestere de la 160.636
cate existau in 1990. Per ansamblu, la o populatie de peste 450.000 de locuitori, putem spune ca in
judetul Sibiu traiesc, intr-o locuinta, in medie, doua-trei persoane.
  
  La nivel national sunt 36 de judete in care fondul locativ s-a marit si sase judete in care s-a diminuat
numarul locuintelor.
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