
Investitii de 4,2 mil. euro in locuinte
Valoarea totala a investitiilor din orasul Sibiu, in constructia si extinderea de locuinte, autorizate in luna
august, este de peste 4,2 milioane de euro, potrivit autorizatiilor de constructie emise de Primaria Sibiu. 
  
  Valoarea totala pe care persoanele fizice sau firmele au anuntat ca intentioneaza sa o investeasca in
constructia de locuinte si mansardare de locuinte existente este de peste 14,3 milioane de lei (4,2 mil. de
euro), numai in luna august. Din autorizatiile de constructie emise de Primaria Sibiu in luna august si
publicate pe site-ul acesteia, sibiu.ro, rezulta ca mai mult jumatate din lucrarile la locuinte, adica 28,
reprezinta mansardari. Primaria a emis alte 25 de autorizatii de constructie de case. Din autorizatiile
emise mai rezulta ca in Sibiu se vor construi trei blocuri private de locuinte, unul pe strada Prof. Popa
Aurel, de trei etaje plus o mansarda, un altul pe strada Rahovei, de patru etaje si mansarda, care va avea
10 apartamente, precum si un alt imobil de cinci etaje si o mansarda, pe strada Rusciorului, in cartierul
Terezian, imobil care reprezinta si cea mai mare investitie in locuinte, autorizata de Primaria Sibiu, luna
trecuta, adica 2,2 mil. de lei. 
  
  intr-o luna, cat in alte trei
  
  Valoarea estimata a investitiilor in constructia de locuinte si mansarde, autorizate in luna august
reprezinta jumatate din valoarea totala inregistrata pe primele sase luni din 2007. Astfel, potrivit
autorizatiilor de constructie emise de Primaria Sibiu pana in luna iulie a acestui an, valoarea estimata a
lucrarilor la locuinte private, autorizate, a trecut de 8,3 mil. de euro. in total, in primele sase luni ale
anului, Primaria Sibiu a emis aproape 180 de autorizatii pentru constructii de case sau mansardari. Prin
comparatie, unul din cele mai avansate proiecte de ansambluri rezidentiale din Sibiu, Ansamblul Ana,
dezvoltat de Residence Investments, contine 64 de loturi de case. De asemenea, ansamblul rezidential
Eden, din Şura Mica, are in componenta 50 de parcele de case. Cele mai „prolifice " luni, din punctul de
vedere al numarului de autorizatii de constructie pentru locuinte emise de Primarie sunt mai, cu 51, iunie,
cu 43 si martie, cu 41 de autorizatii, potrivit datelor disponibile pe site-ul Primariei Sibiu.
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