
Constructorii deprind mania blocurilor inalte
Terenurile tot mai putine ale orasului Sibiu au devenit in ultimii doi ani tinte pentru proiecte de cladiri cu
14 pana la 20 de etaje.
 Desi, pana in acest moment, niciuna din cladirile foarte inalte anuntate nu a fost finalizata, intentii exista
pentru dezvoltarea de blocuri de locuinte si cladiri de birouri cu 14, 15, 18 sau 20 de etaje. Recordul il
detine propunerea cuprinsa in PUZ-ul Simerom, care face referire la posibilitatea constructiei pe
terenurile platformei a unui bloc de 20 de etaje. Terenul luat in calcul de PUZ este de 106.000 de metri
patrati, iar blocul de 20 de etaje ar urma sa faca parte dintr-un complex de cladiri care sa cuprinda si un
mall. Blocul turn de locuinte de 20 de etaje este doar o posibilitate pe care Simerom incearca sa o
impuna. PUZ-ul a trecut doar de faza dezbaterii publice, nefiind inca aprobat de Consiliul Local. Pe
segmentul blocurilor de locuinte, sunt insa mult mai multe proiecte care vizeaza dezvoltarea de cladiri
inalte, nu chiar de 20 de etaje, dar de 14, 15 sau 16 niveluri. Una din cele mai recente intentii de a
construi un astfel de bloc turn apartine firmei Energy Group SRL, care a solicitat certificat de urvbanism
pentru constructia unei cladiri de 14 etaje pe locul unei centrale termice, pe strada Vasile Milea.
Certificatul de urbanism este emis in luna februarie. De altfel, pentru o zona extinsa de pe strada Vasile
Milea, exista un PUZ care prevede posibilitatea de constructie a unor cladiri inalte de 11 - 12 etaje.
PUZ-ul, care poate modifica aspectul intregii zone, a fost aprobat in ultima sedinta a consilierilor locali
din Sibiu.
 Blocuri de 16 etaje ar putea aparea si in Şelimbar. Autoritatile din localitate au eliberat un PUZ care
ofera posibilitatea constructiei de astfel de blocuri inalte. Şi la Sibiu, la margine de oras, vor fi construite
doua blocuri de cate 14 etaje care vor adaposti nu mai putin de 224 de apartamente cu cate doua si trei
camere. Pe Aleea Sevis, un grup de investitori incearca sa obtina avizele necesare astfel incat sa ridice pe
un teren de 4849 de metri patrati cele doua blocuri de cate 15 etaje. Pe terenul care se invecineaza in
paretea de sud-est cu Valea Sapunului, investitorii intentioneaza sa construiasca doua imobile cu doua
niveluri la subsol, unul la parter si alte 14 etaje. Ansamblul celor doua blocuri va fi legat de strada
Rahova prin cateva alei. Zona incadrata de DN1 si Calea Cisnadiei, inspre Şelimbar a devenit una din
cele mai vanate pentru proiecte rezidentiale. in acest moment, in capatul strazii Mihai Viteazu se lucreaza
la amenajarea unui podet peste Valea Sapunului. Pe segmentul birourilor, exista trei mari zone de interes,
pentru cei care doresc sa construisca imobile inalte. Un proiect asumat de investitori este cel al turnurilor
gemene, structurate pe 18 nivele, din care doua sunt subterane, langa Sala Transilvania. Proiectul este
dezvoltat de grupul Atlassib, impreuna cu WK Group. Pe de alta parte, 18 etaje ar putea sa aiba insa
cladirea de birouri din Airport Business Center, idee prezentata in editia de ieri a Sibiu Standard. in fine,
PUZ-ul aprobat pentru zona Vasile Milea, ai carui beneficiari sunt doua persoane fizice, Maria si Bogdan
Balosan, lasa posibilitatea constructiei unei cladiri destul de inalte. Cei doi au in plan ridicarea unei
cladiri de birouri cu parter, sase etaje si parcare subterana. Cladirea de birouri va fi ridicata pe partea
stanga a bulevardului Vasile Milea, dupa intersectia cu strada Moldoveanu.
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