
Neppendorf II nu scapa de inghet
Omul de afaceri Constantin Trihenea, a anuntat ca din cauza crizei financiare este nevoit sa renunte la
dezvoltarea cartierului rezidential Neppendorf II. Pentru moment.

 Proiectul ansamblului rezidential Neppendorf II prevedea construirea a 255 de locuinte, pe o suprafata de
peste 18.000 de metri patrati si o investitie de cateva milioane de euro.

 Conform proiectului initial ansamblul rezidential era compus din blocuri de patru etaje, plus mansarde,
potrivit PUZ-ului aprobat de consilierilor locali din Sibiu si trebuia construit pe un teren in suprafata
totala de 18.300 de metri patrati. Criza financiara si limitarea solutiilor de creditare de catre banci a
blocat tot proiectul.

 " Proiectul a fost stopat pana la deblocarea pietei imobiliare si solutionarea formelor de creditare ", a
declarat Constantin Trihenea. Acesta a mai explicat ca in prezent ansamblul rezidential Neppendorf II se
afla tot in faza de proiect si ca nici macar nu au mai inceput lucrarile. " Nici nu am mai inceput
constructia, ansamblul este tot la faza de proiect. Este un proiect destinat pietei si nu putem continua pana
la dezmortirea pietei imobiliare si deblocarea creditelor ", a mai spus Trihenea.

 Terenul de 18.300 de metri patrati se afla pe strada Ogorului din Sibiu, in apropierea unui alt ansamblu
rezidential proiectat recent de grupul Con-a. Neppendorf II trebuia strabatut de un drum cu o latime de
sase metri si era prevazut cu o parcare ce insuma in total 255 locuri de parcare. Constantin Trihenea a
mai investit si in proiectul Neppendorf I, un ansamblu de vile dezvoltat prin firma Conelt SRL in
Cristian, acesta fiind primul proiect de ansamblu rezidential de mari dimensiuni lansat in Sibiu, dupa
revolutie. Neppendorf I este compus din 17 vile si doua blocuri, grupand in total 34 de locuinte.

 Neppendorf II este unul din multele proiecte imobiliare anuntate in anul 2008 in Sibiu si blocate in
prezent din cauza crizei financiare. Ansamblurile Bellavista si Lacul lui Binder sunt alte doua din
ansamblurile de locuinte a caror constructie a fost inghetata pe timp nelimitat. Dezvoltatorul celui din
urma ansamblu a returnat si banii de avans clientilor.

 Circa 65 la suta din proiectele de ansambluri rezidentiale au fost inghetate sau abandonate, a estimat
Bogdan Gicu, presedintele filialei Sibiu a Uniunii Nationale a Agentiilor Imobiliare.
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