
Mansardele fac scor egal cu casele de vacanta
Noul "hobby" al sibienilor - constructiile
  Sibienii s-au apucat serios de constructii. Ultimul "moft"? Mansardele. Daca in 2004, o buna parte din
cei care au cerut Primariei autorizatie de constructie au facut-o pentru case de vacanta, in 2005 au
predominat autorizatiile pentru mansardare. In plus, sibienii sunt decisi sa doboare orice record si
construiesc "in draci", de la chioscuri pana la sarpante pentru blocuri, hale si altele.
  In fiecare an numarul celor care cer autorizatii de constructii pentru ridicarea unei vile, a unei case de
vacanta si a mansardelor este in crestere. Nu lipsesc nici cele pentru inchiderea balcoanelor sau pentru
modificari in interiorul apartamentelor. Conform statisticilor serviciului de urbansim, vilele construite de
sibieni la periferiile orasului formeaza o tendinta puternica pe piata imobiliara, dar nu singura. “Locatarul
de la bloc, stresat de agitatia citadina, viseaza o locuinta numai pentru el, dar mai doreste si altceva. In
timpul liber, cum ar fi week-end-uri si concedii, sibienii dau fuga la mare sau la munte sa se odihneasca.
Multi dintre ei s-au saturat sa-si bata capul cu cautarea unui loc de cazare si sa scoata bani din buzunar
pentru fiecare noapte petrecuta la hotel. In plus, mai exista si satisfactia de a avea un loc de refugiu care
sa fie numai al tau, si pe care sa-l amenajezi dupa cum iti dicteaza personalitatea proprie. Ca raspuns la
aceste cereri, s-a conturat deja o industrie a caselor de vacanta chiar si in Sibiu" , sustin reprezentantii
serviciului de urbanism. In marea majoritate, ele se realizeaza din lemn. Se ridica in maximum cateva
luni si, in general, costa mai putin decat cladirile clasice.
  
  Case de vacanta pe banda rulanta
  Daca in 2004 mai mult de 200 de sibieni erau amatori sa isi ridice case de vacanta, anul trecut, numarul
acestora a mai scazut. De data aceasta doar putin peste 100 de persoane au cerut avizul edililor sibieni
pentru a-si putea ridica o casa de vacanta in municipiu. Totusi, alte cateva zeci si-au ridicat vile si cabane
din lemn in judet. Marea majoritate au ales ca amplasament zonele periferice de la iesirile din oras, unde
terenul pe care l-au achizitionat este un pic mai ieftin, iar restul au preferat malurile unor rauri care
strabat Sibiul. Proprietarii constructiilor sustin ca nu s-au zgarcit atunci cand au aruncat cu banii pentru
ridicarea propriu- zisa a vilelor, pentru ca, spun ei, le pot aduce profit, daca vor fi inchiriate. 
  
  Mansardele vin din urma
  Mai mult, lipsa de locuinte i-a obligat practic pe sibieni sa gaseasca si alte solutii, dar cu bani mai
putini. Ridicarea de mansarde a devenit, astfel, o moda, in ultimul an, tot mai multe persoane apeland la
aceasta metoda pentru a face rost de o casa. Pe langa persoanele fizice sau firmele care se ocupa de
ridicarea unei astfel de constructii, in 2005 a intrat in joc chiar si Urbana, societate aflata in subordinea
Consiliului Local. Sefii de la Urbana vor sa ridice in acest an cateva sute de mansarde, plus un bloc, si
mai apoi sa le vanda. Daca in 2004 erau inregistrate circa 100 de cereri de mansardare, anul trecut,
numarul acestora s-a dublat. Specialistii de la Primarie sunt de parere ca aceasta tendinta nu va stagna si
sunt convinsi ca anul acesta tot mai multi sibieni vor cere autorizatii pentru mansardare.
  
  Profit maxim cu bani putini
  In jur de 100 euro/mp costa o “viluta"  din lemn ridicata de mesteri chiar in inima Sibiului.
  Totusi, cei care au dorit sa isi ridice o casa de odihna intr-o zona turistica din judet, au avut nevoie de
ceva mai mult teren. In plus, aprobari de la autoritati si vreo 10.000-20.000 de euro, bani cash. Investitia
merita pentru ca, la final, casele ridicate pot fi usor vandute cu 100.000-200.000 de euro, in functie de
zona. 
  Realizarea unei case de vacanta nu necesita mult timp. Uscarea materialelor dureaza doua saptamani, iar
montajul, la o viluta de 200 mp, se face in circa o luna. Intr-o luna si jumatate, maxim doua de la primirea
comenzii, cladirea e aproape gata.
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