
CEC cauta cumparator pentru sucursala Sibiu
Cladirea de 11 nivele, de pe Calea dumbravii, apartinand Casei de Economii si Consemnatiuni este inca
de vanzare, dupa doua licitatii organizate fara succes dd institutia bancara. 
  
  Niciun cumparator nu s-a aratat interesat de cladirea supusa vanzarii la cea de-a doua licitatie,
programata in urma cu cateva zile, in 4 iunie. O singura societate a cumparat caietul de sarcini, la prima
licitatie, programata pentru sfarsitul lunii martie, dar nu a depus o oferta. 
" Nu am gasit inca niciun cumparator interesat. Cladirea este una valoroasa, pretul fiind unul pe masura
",  a declarat Mihai Corcoveanu, director de vanzari la sucursala Sibiu a CEC   Cladirea pe care Cec
incearca sa o vanda are o suprafata desfasurata de 15.000 de metri patrati este structurata pe 11 nivele,
adica doua nivele subterane si opt etaje, plus mezanin. Potrivit unor agentilor imobiliari, cladirea Cec,
situata in centrul Sibiului, intr-un vad comercial foarte bun, este evaluata intre 10 si 15 milioane de euro. 
" Avand in vedere ca este vorba de o cladire mare, valoarea pe metru patrat ar trebui sa fie mai mica
decat cea practicata in zona. in general, apartamentele din aceasta zona se vand cu preturi intre 700 si 800
de euro, metrul patrat, iar pretul la spatiile comerciale este apropiat de cele ale apartamentelor ",  declara
Daniel Negrea, patronul agentiei Immo Land, care promoveaza unul din cele mai mari ansambluri
rezidentiale din tara, Del Sole, din Constanta   in acelasi timp, alti agenti imobiliari considera ca evolutia
preturilor pe piata imobiliara din Sibiu ar putea face ca pretul cladirii sa fie mult mai mare. " Pretul pentru
o asemenea cladire, situata in centru, poate ajunge pana la 1.500 - 2.000 de euro pe metru patrat. Dar nu
se poate spune sigur pana nu se iau in calcul toate elementele care definesc cladirea ", considera Sorin
Mihaila, patronul agentiei Mara Imobiliare. 
  Conducerea Cec a decis ca sa nu vanda partial, spatii din cladire, ci intreg imobilul. Potrivit
reprezentantilor Cec Sibiu, institutia bancara nu a fixat inca un termen pentru o viitoare licitatie. Cec a
decis sa vanda cladirea de pe Calea Dumbarvii pentru ca o considera prea mare pentru nevoile actuale ale
sucursalei din Sibiu. Potrivit Georgiei Radu, specialist PR la Cec, institutia intentioneaza fie sa cumpere
fie sa construiasca un nou sediu, in Sibiu. Cec va continua sa functioneze in aceasta cladire pana la
gasirea unei solutii pentru mutarea birourilor. 
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