
Ogorului, centrul investitiilor imobiliare
Strada Ogorului din Turnisor a devenit in ultimii doi ani unul dintre cele mai cautate zone din Sibiu
pentru investitorii imobiliari. Cel putin pe hartie, pe strada Ogorului ar trebui sa rasara cateva sute de noi
apartamente in viitorul apropiat.

 Cel mai nou proiect pe strada Ogorului se afla astazi pe masa consilierilor locali din Sibiu si este
dezvoltat de doi investitori privati. Acestia si-au propus sa construiasca pe strada Ogorului doua blocuri
noi de tip S+P+3E+1 si etaj retras. Conform proiectului de hotarare cei doi investitori intentioneaza
construirea a 65 de locuinte noi, pe un teren in suprafata totala de 2.900 metri patrati. Cele doua blocuri
noi urmeaza a beneficia si de 65 locuri de parcare, dintre care 38 la nivelul solului si alte 27 la subsolul
cladirilor.

 " Scopul documentatiei este acela de a aviza construirea a doua imobile de locuinte colective cu 65 de
apartamente, reglementarea modului de construire in incinta, respectiv functiunea, regimurile de inaltime,
retragerile fata de limitele proprietatii, cu rezolvarea spatiilor de parcare, 38 locuri la nivelul solului si 27
de locuri la subsol ", se arata in documentatia depusa spre aprobare Consiliului Local Sibiu.
 in vecinatatea celor doua blocuri noi, consilierii locali sibieni au mai aprobat deja constructia altor cateva
zeci de cladiri cu sute de locuinte. Astfel, printre societatile comerciale care mai au PUZ-uri aprobate in
zona se numara Sc Trh Invest Srl, cu un ansamblu rezidential de locuinte colective de tip P+4E+M, SC
Immo Invest Hermannstadt SRL, cu un ansamblu rezidential de tip S+P+4E+M si  P+4E+M, SC Rebis
SRL, SC Alma Grup Srl si un ansamblu de case insiruite, toate insumand cateva sute de locuinte noi.
Dintre acestea, unul din cele mai mari proiecte anuntate este cel al actualului prefect al judetului Sibiu,
Constantin Trihenea, care in urma cu un an anunta construirea, prin Conelt Srl, a ansamblului
Neppendorf II, pe un teren de 18.300 de metri patrati si cu un numar de aproximativ 255 de locuinte. intre
timp, din cauza crizei financiare proiectul a fost inghetat pentru a perioada de timp nedeterminata. Un alt
proiect imobiliar mare de pe strada Ogorului este ansamblul rezidential Dalia, de 28 de case, construit de
firma Con-a.

 Ogorului, Ştrand II si Sacel
 in prezent, cele mai cautate zone pentru constructii civile in Sibiu sunt pe strada Ogorului, spre Şura
Mica, in cartierul Ştrand II si in capatul prelungirii Sacel.
 Dintre acestea, cele mai accesibile terenuri sunt cele de pe strada Ogorului, care se vand, teoretic, la un
pret de aproximativ 40 de euro metrul patrat.
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