
Ansamblurile momentului. Mai ieftine
Cam aceleasi ansambluri imobiliare, preturi mult mai mici. Aceasta este situatia pe piata complexurilor
de locuinte noi din Sibiu, care nu s-a mai imbogatit in ultimul an. Dezvoltatorii care au anuntat proiecte
imobiliare mai ample in urma cu doi sau trei ani, se straduiesc acum, in miez de criza, sa le finalizaze, fie
si prin Prima Casa. Preturile au scazut, in concluzie, la un nivel care poate parea acceptabil pentru un
sibian, daca ventiruile si cheltuielile lui ar fi ramas la nivelul de acum doi ani. 
  
  Park Residence e un ansamblu plasat intre Cisnadie si Sadu, intr-o zona linistita, drept pentru care
propune clientilor vile destul de generoase. Complexul de locuinte, un proiect demarat prin 2006, va fi
format din 19 case, cu suprafete cuprinse intre 200 si 320 de metri patrati.
  
  Loturile pe care sunt amplasate casele au suprafete cuprinse intre 580 si 900 de mp plus cota de 1/19 din
drumul de acces de 1050 mp.
  
  Casele sunt prevazute cu cate unul sau doua garaje interioare in functie de modelul ales, cu usi de garaj
izolate si pardoseli din granit. Casele pot fi achizitionate la diverite stadii de finisaje si se livreaza cu
bucatariile complet utilate. Baile casei vor fi complet functionale, finisate si utilate iar cel putin una va fi
prevazuta cu cada cu hidromasaj, promit dezvoltatorii. 
  
  Ansamblul Unirea din Selimbar este un proiect imobiliar demarat in 2007 si grupeaza locuinte noi la
case cu etaj. Accesul in cadrul complexului se face prin strada Triajului. Complexul rezidential etse
amenajat pe un teren de 12.900 metri patrati si ar trebui sa aiba, la finalizare, 18 vile cu 7, 8, 11 sau 12
apartamente. Apartamentele de la parter au si un teren aferent, care este ingradit. Apartamentele au
suprafete care pornesc de la 58 metri patrati. si un pret minim de circa 42.000 euro. 
  
  Opera Residence este numele de scena al unui bloc de locuinte din cartierul Broscarie, mai precis, pe
strada Stefan cel Mare. Finalizat cu mai bine de doi ani in urma, blocul nu a putut fi vandut in intregime
si se afla inca in ofertele agentiilor imobiliare. Blocul are patru etaje si doua niveluri de locuinte la
mansarda si este format din apartamente de doua camere si garsoniere. Pretul pentru o garsoniera este in
jur de 15.000 de eura, iar apartamentul cu doua camere ajunge la circa 36.000 de euro. Locuintele sunt
oferite si prin Prima Casa. 
  
  Ansamblul Panoramic Gardens e un proiect desenat pe un doua terenuri de 2.500 de metri patrati din
zona Gusterita. Teoretic, aici ar trebui sa rasara, in 2010, 12 blocuri de trei etaje fiecare. Apartamentele se
predau la stadiul de gri avansat sau la cheie, iar preturile pornesc de la 18.000 de euro, pentru o
garsonidera situata la demisol. Un apartament de trei camere in proiect ar ajunge la aproape 50.000 de
euro. Preturile includ TVA-ul de 5 la suta. Dezvoltatorii promit ca proprietarul va primi la finalizarea
locuintei o garantie pe hartie, adica un "certificat de garantie". 
  
  Ansamblul rezidential Bellavista, propus de un investitor spaniol, ar trebui sa fie situat aproape de Sibiu
la 6 km, la iesirea din comuna Sura Mica spre Ocna Sibiului. Proiectul, anuntat in momentul in care piata
imobiliara se afla in varf de panta, a fost inghetat ulterior, din motive evidente. Ansamblul ar trebui
amenajat pe un teren de 20.000 de metri patrati si sa cuprinda 32 de apartamente si 38 de case. 
  
  Complexul rezidential Ciresica este un proiect imobiliar gandit pentru un teren de 4.300 metri patrati,
situat intre Sibiu si Cisnadie, in imediata apropiere a Vaii Sapunului. Aici ar trebui sa fie amenajate cinci
imobile de patru etaje, cu cate patru apartamente de doua sau trei camere, pe nivel. Achizitia se poate face
in rate. Interesanta este situatia locurilor de parcare, limitate. Acestea pot fi cumparate, contra sumei de
circa 1.500 de euro, ori inchiriate.
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