
Apartamente de vanzare: de la 1.500 de euro, \&quot;la rosu\&quot;, la 4.800 de euro, finisate
20 de apartamente cu preturi cuprinse intre 1.504 si 1.905 euro, un apartament proaspat finisat cu 4.800
de euro si o casa aflata intr-o situatie precara, la 3.800 de euro, sunt datele unei licitatii programate de
Primaria Copsa Mica.
  
  Apartamentele ce pornesc la licitatie cu un pret de nici 2.000 de euro fac parte, insa, dintr-un bloc care
nu mai are nimic altceva decat structura si zidurile. `Am avut mai multe solicitari, de aceea le-am scos la
vanzare. Din ce am vazut pana acum, tinerii sunt in special interesati si mizam ca acest bloc sa fie vandut
dintr-o data, astfel incat lucrarile sa inceapa`, spune Tudor Mihalache, primarul din Copsa Mica. Potrivit
caietului de sarcini al licitatiei organizata de administratia din Copsa Mica, cei care vor cumpara aceste
apartamente au obligatia ca in cel mult un an sa monteze geamurile care lipsesc acum. Cele 20 de locuinte
`la rosu`, practic, sunt situate pe scara B a blocului P1 de pe str. 1 Decembrie.
  
  Alta este situatia in cazul unui apartamentului aflat la etajul patru al blocului P10 de pe aceeasi strada.
`Este un apartament din care au fost evacuati chiriasii. Apartamentul a fost renovat, totul este nou. Dar
problema acolo este cu restul vecinilor`, recunoaste primarul Tudor Mihalache. Pretul de pornire pentru
aceasta locuinta este de 4.800 de euro.
  
  In fine, casa situata pe strada Tarnavioara, la numarul 72 este scoasa la vanzare pentru minim 3.800 de
euro. `Cladirea nu mai poate fi folosita. Valoarea este a terenului`, mai spune Mihalache.
  
  Cei interesati de oferta Primariei Copsa Mica trebuie sa isi anunte intentia la Compartimentul Spatiu
locativ, din cadrul administratiei locale. In functie de numarul intentiilor de cumparare, Primaria va
decide daca e cazul sa organizeze sau nu licitatia. Termenul limita de inscriere este 30 aprilie 2011.
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