
<b>Tinerii pot face schimb de terenuri</b>
 Tinerii care au primit teren in zona Ţiglari fac troc cu pamantul de la Primarie pentru a avea casa mai
aproape de rude sau prieteni  Unii ofera chiar bani pentru a face schimbul  Acestia iau in calcul chiar si
executia mai ieftina a unei case atunci cand sunt contractate mai multe imobile la aceeasi firma.
  
  Luxul de a-ti face casa in cartierul Tineretului pe terenul municipalitatii dar in alt loc decat cel
repartizat, ii costa pe unii dintre beneficiari care prin diferite cai solicita Primariei, in urma unei
intelegeri, schimbarea terenurilor. Dintre cei 416 tineri, care au primit teren de la Primarie sunt unii care
spun ca deja li s-au oferit fie sume de bani, fie altfel de foloase daca fac schimb de teren, numai de dragul
de a fi mai aproape de rude sau prieteni care au primit teren la randul lor. Unul dintre motive este si
faptul ca aceia care vor sa faca schimb de teren au contractat acelasi constructor care lucreaza mai ieftin
daca locuintele sunt in vecinatate.
  
  Pana acum la Primarie a fost depusa doar o cerere, a unor frati care doreau sa aiba terenurile alaturate.
Tinerii care vor sa schimbe terenurile pot sa o faca prin act notarial fara nici o problema.  "Tinerilor li s-a
explicat ca Primaria nu are nimic impotriva schimbului, insa depinde de ei sa gaseasca persoana cu care
sa schimbe. Apoi ei trebuie sa se duca la notariat si sa vina la Primarie numai cand e totul parafat.
Procedura e valabila pentru toti cei care doresc sa schimbe. Li s-a spus de altfel si la tragerea la sorti, ca
depinde de ei sa gaseasca persoana cu care sa faca schimb. Nu e nevoie de cerere la noi pentru asta. Dar
trebuie sa anunte Primaria, in momentul in care au actele de la notar" , a declarat Veronica Niculescu de
la Serviciul de Presa al Primariei. Reprezentantii Primariei spun ca este probabil ca tinerii sa astepte sa
vada concret parcela si apoi sa se gandeasca la un schimb.
  
  Municipalitatea lucreaza la proiectele de case, iar in perioada urmatoare vor fi chemati tinerii pentru
punerea in posesie. In noul cartier sunt prevazute strazi de 6 m latime, trotuare, plantatii de aliniament,
trei poduri rutiere pentru traversarea paraului Rosbach si doua poduri pietonale. In total, prin parcelare
s-au obtinut 421 de loturi pentru locuinte individuale. Au fost adoptate loturi standard de 11 pe 24 m, si
de 12 pe 22 m, pentru a se obtine cat mai multe loturi.
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