
Balanta vrea aprobare pentru 434 apartamente
Teren de peste 26.000 metri patrati, peste o suta de cladiri si 434 locuinte noi sunt planurile SC Balanta
SA pentru viitor.

 La cativa ani dupa ce si-a manifestat intentia pentru ridicarea unui ansamblu rezidential de mari
dimensiuni in zona Gusterita din Sibiu, SC Balanta SA solicita poimaine consilierilor locali sibieni
aprobare pentru construirea unui ansamblu rezidential care va insuma peste 430 de locuinte noi.
 SC Balanta SA asteapta decizia consilierilor locali privind documentatia de urbanism PUZ si RLU 
Construire locuinte colective si birouri - Ansamblu Balanta , in regim maxim de inaltime S+P+10E.
Viitorul ansamblu rezidential ar urma construit pe strada Calea Gusteritei, de la numarul 21 la numarul
23. Cladirile vor avea un regim de inaltime P+3E+ER, pentru imobilele din zona sudica a strazii Cezar
Bolliac, P+4E+ER imobilele din estul strazii Lazaret, P+5E+M imobilele din estul strazii Calea
Gusteritei. Un regim mai ridicat de inaltime vor avea cladirile din centrul viitorului ansamblu Balanta -
respectiv P+6E, in timp ce cladirea principala, cea de birouri, va avea zece etaje.

 Constructiile existente reabilitate vor avea un regim de inaltime P+3E pentru imobilul de locuinte si
P+2E pentru gradinita , se mai arata in proiectul de hotarare. In total Ansamblul Balanta va insuma 434
apartamente noi, prevazute cu 467 locuri noi de parcare, dintre care 56 de parcari in subsolul cladirilor si
411 pe un teren in zona.

 In prezent pe teren se afla in cea mai mare parte ocupat de constructii industriale executate in perioada
anilor ’60, propunandu-se desfiintarea in parte a acestor constructii industriale si comerciale si
reconvertirea functionala si reabilitarea a doua cladiri, unul transformandu-se in locuinte colective si
P+2E si gradinita. Pe acest teren se propune construirea a unui numar de 22 imobile de locuinte
colective, respectiv opt imobile a cate 21 de apartamente, cinci imobile a cate 23 apartamente, cinci
imobile a 16 apartamente, trei imobile a 19 apartamente si un imobil cu 14 apartamente, rezultand un
numar total de 434 apartamente , se mai arata in proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului.
Suprafata totala a terenului pe care ar urma fi ridicate constructiile este de 26.437 metri patrati.

 Balanta SA a avut o cifra de afaceri de circa 9,4 milioane lei in 2008, cu circa 7 la suta mai putin decat in
urma cu doi ani, potrivit raportului publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Firma a avut incasari de
10,2 milioane lei si cheltuieli totale de 13,2 milioane lei. Astfel, in 2008 firma a avut o pierdere bruta de
circa 1,85 milioane lei. In 2007, Balanta SA avea profit.
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