
Mediesenii nu se inghesuie deloc la cumpararea ANL-urilor
Foarte incet spre deloc. Acesta este "ritmul " in care mediesenii chiriasi in locuintele ANL isi depun
cereri pentru achizitionarea acestora. Chiar daca Executivul a emis inca de anul trecut o hotatare prin care
acest locuinte pot fi cumparate, doar 12 persoane au depus cereri pentru achiztionarea locuintelor.
Numarul este unul foarte mic, in conditiile in care 106 locuinte ANL de pe strada Sinaia isi asteapta
cumparatorii. Viceprimarul Mediasului, Floarea Taropa, spune ca pretul stabilit la nivel de tara, de peste
400 de euro pentru un metru patrat, este unul din motivele importante care stopeaza elanul chiriasilor.
"Pana la finele anului trecut, am avut 7 cereri de cumparare a blocurilor ANL, iar in luna ianuarie au mai
fost depuse inca 5 asemenea cereri. Practic, avem 12 cereri din totalul de 106 locuinte ANL. Pentru a
putea vinde apartamentele celor 12 persoane, noi suntem obligati sa dezmembram toate cele 106
apartamente pe care le avem cu destinatia de locuinte ANL. Costul acestei dezmembrari este de
aproximativ 500 de milioane de lei vechi, suma pe care suntem obligati sa ocheltuim din bugetul local.
Daca este sa vindem aceste apartamente, noi avem dreptul sa retinem 1% din pretul vanzare, lucru care nu
ar acoperi nici o cincime din pretul dezmembrarii. Neinteresul pentru cumpararea acestor locuinte ANL
s-a dedus si din faptul ca pretul stabilit prin legislatie este de 407 euro/metru patrat, care cuprinde
suprafata desfasurata, nu utila. Este un pret stabilit de lege, nu putem sa il incalcam si nici sa il discutam
", a spus viceprimarul Mediasului, Floarea Taropa. 
  
  Taropa a mai adaugat ca in aceasta perioada, Executivul va emite o noua hotarare in care preturile de
vanzare a locuintelor ANL vor fi stabilite in functie de rangul fiecarei localitati. in acest fel,
reprezentantii municipalitatii spera ca vanzarea locuintelor ANL sa mearga mult mai repede. 
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