
<b>Carabulea Trade Center</b>
Ilie Carabulea, patronul holdingului Atlassib, a cumparat un teren langa Sala Transilvania cu aproape
400 de euro mp, unde va construi un centru de afaceri pe 14 etaje . Cladirea va simula celebrele World
Trade Center . Prin aceasta achizitie, Carabulea va contribui cu peste un milion de euro la bugetul local
• Ilie carabulea s-a  "luptat" , in cadrul licuitatiei, cu alti trei oameni de afaceri sibieni . In urma cu doi
ani, Carabulea a mai cumparat de la municipalitate si cladirea neterminata a Primariei, care va deveni
un hotel de 13 etaje
  
  Omul de afaceri sibian Ilie Carabulea a stabilit un nou record pentru metrul patrat de teren. La o licitatie
organizata de Primarie la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut, pretiosul teren de langa Sala
Transilvania s-a vandut cu circa 380 de euro pe mp, iar suprafata are in jur de 2.500 de mp, ceea ce
inseamna o contributie de aproape un milion de euro la bugetul local. 
  Pe acest teren, situat langa Sala Transilvania, in spatele Curtii de Conturi, in apropierea cladirii
neterminate a Centrului Militar, Ilie Carabulea vrea sa construiasca un centru de afaceri in genul
celebrelor cladiri World Trade Center. 
  Constructia pe are o va ridica omul de afaceri sibian va avea 14 etaje si va rivaliza in centrul Sibiului cu
Hotel Continental, sediul BCR si cealalta cladire achizitionata de Ilie Carabulea, ruina Primariei, care va
deveni un hotel de 13 etaje.
  
  De la 146, la 400 de euro
  Licitatia castigata de Ilie Carabulea a avut loc pe 3 decembrie si a avut 4 concurenti, oameni de afaceri
sibieni cu potential financiar. Licitatia a fost ridicata de la 146 de euro pe metru patrat plus TVA la
aproape 400 de euro pe mp, fiind cel mai mare pret obtinut de municipalitatea sibiana pentru un metru de
pamant. Ilie Carabulea a licitat cot la cot cu reprezentantul  "Ana Oil" , insa acesta s-a retras din licitatie
la suma de 385 de euro pentru un metru patrat.
  Ilie Carabulea ar urma sa bage in vistieria Primariei peste 1 milion de euro pentru acest teren. In urma cu
doi ani, proprietarul Holdingului Atlassib, acelasi Ilie Carabulea, a mai licitat la aproape 1 milion de euro
si cladirea neterminata a Primariei din strada Emil Cioran, care va deveni un hotel cu 13 etaje. 
  Urmatoarea licitatie a municipalitatii din care se spera sa se rotunjeasca veniturile la bugetul local ar
putea fi in Piata Prahova, unde s-a adoptat un Plan Urbanistic Zonal pentru constructia de vile.
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