
Locuinte noi pe masa consilierilor
Peste 100 de locuinte private asteapta autorizatiile de constructie de la administratia locala a Sibiului
pentru a fi construite.
 Mici investitori asteapta decizia consilierilor locali ai Sibiului, de joi, pentru a demara mai multe proiecte
imobiliare in zona Valea Aurie, Terezian, Lacul lui Binder si strada Campului. Proiectele supuse votului
consilierilor la urmatoarea sedinta se refera la blocuri mici de locuinte, cu trei sau patru etaje.
 Un bloc de locuinte cu patru etaje si mansarde ar urma sa fie construit pe strada Iazului, in Valea Aurie,
pe un teren de aproape 590 de metri patrati. Potrivit documentatiei de urbanism, responsabili cu aducerea
utilitatilor sunt investitorii care vor dezvolta proiectul imobiliar. Blocul va avea 18 apartamente, patru
pentru fiecare din etajele 1, 2 si 3 si cate doua pe etajul patru si la mansarda. La subsol, blocul va avea
amenajate 14 locuri de parcare, alte patru urmand sa fie l anivelul parterului.
 Un alt bloc cu trei etaje se va construi pe strada Campului, la numarul 54, daca investitorii vor obtine
autorizatia de constructie.  Blocul va avea 13 apartamente si se va construi pe un teren care apartine lui
Ioan Dendiu si sotiei sale. Imobilul va avea tot 13 locuri de parcare, iar pentru utilitati va fi nevoie doar
de bransarea la cele existente in zona.
 Nu numai segmentul blocurilor este interesant pentru dezvoltatorii mici de proiecte imobiliare. Un
minicomplex de vile ar urma sa fie construit pe un teren de pe strada Lunga, la numarul 8. Ansamblul,
format din sase imobile cu doua etaje si mansarde, va avea 22 de locuinte. Accesul auto in ansamblu este
gandit sa se faca direct din strada Lunga. Terenul pe care urmeaza sa fie construite vilele apartine lui
Vasile Streza si are o suprafata totala de 1.249 de metri patrati.
 Un proiect imobiliar este anuntat si in zona lacului lui Binder. Aici, pe un teren de 4.300 de metri patrati
, un investitor intentioneaza sa amenajeze un complex de locuinte format din sapte vile, cu doua etaje si
mansarda.Cele sapte vile vor avea un total de 75 de apartamente, pentru care vor fi create 75 de locuri de
parcare. Zona verde va avea o suprafata de 647 de metri din totalul de 4.300 mp alocati pentru proiect.
Terenul este parcelat in opt parti, detinute de mai multe persoane fizice.
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