
Nici vorba de Prima Casa
Sibienii care au depus actele pentru a achizitiona o locuinta cu programul guvernamental Prima Casa,
varianta a doua trebuie sa mai astepte. Agentii imobiliari din Sibiu spun ca nu au auzit sa se fi semnat
vreun contract cu noua forma a programului. " Se fac analize financiare la banci, se semneaza
antecontracte. Dar nu am auzit sa se fi semnat cu adevarat vreun contract cu varianta noua a programului
", a spus Bogdan Gicu, presedintele Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, filiala Sibiu. 
  
  Tergiversari 
  
  Potrivit specialistilor imobiliari de la Sibiu, lucrurile merg foarte greu din cauza evaluarilor. De teama sa
nu scada preturile la locuinte mai mult si sa li se impute acest lucru, evaluatorii pun preturi foarte mici pe
locuinte, ceea ce duce la blocaj, pentru ca bancile dau maximum 95% din suma evaluata si nu din pretul
de vanzare. " Au fost multi cei care au renuntat sa mai cumpere, pentru ca dupa ce au cautat si au gasit
locuinta pe care au dorit-o si se incadrau oamenii la credit, a venit evaluatorul si a spus ca valoreaza mai
putin, iar cumparatorii nu puteau plati mai mult decat cei 5% ", a mai spus Gicu. 
  
  O alta problema cu care se confrunta cei care vor o locuinta garantata de stat este perioada foarte mare
de asteptare a raspunsurilor de la Fondul de Garantare. Agentii imobiliari spun ca e aproape imposibil ca
dosarele variantei doi a programului sa fie luate in calcul la Fond, din moment ce abia saptamana trecuta
a venit raspunsul pentru un dosar trimis in 15 februarie. " Vin foarte greu raspunsurile de la Fond.
Recomandam oamenilor sa faca antecontractul pe o perioada cat mai mare ", a mai spus presedintele
UNAI. 
  
  La nivel national, statisticile arata ca de la startul variantei 2 a programului guvernamental Prima Casa
s-au semnat 40 de contracte de vanzare - cumparare. 
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