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                                                      Data : 19.07.2016 

 

     PREZENTARE PROIECT CITY OF MARA 
 
 
 

 
City of Mara  

 

Localizat la numarul 1 pe calea Circumvalatiunii, aproape de centrul Timisoarei, 

ansamblul imbina o serie de elemente menite sa usureze viata de zi cu zi a locatarilor prin 

pozitionarea excelenta in apropiere de centre comerciale, institutii de invatamant, centre 

medicale dar pastreaza linistea specifica unui cariter de case, zonele de locuinte din apropiere 

fiind predominant de locuinte individuale.  

Primele etape ale proiectului sunt reprezentate de 4 tronsoane, totalizand 280 de 

unitati locative distribuite pe 6 scari, de la apartamente tip studio pana la apartamente cu 2 si 

3 camere, decomandate, spatioase si foarte bine luminate. Regimul de inaltime variaza de la 

P+2+M in zona spre case si pana la S+P+7+ ER.   

 

Dezvoltatorul pune la dispozitia locatarilor 320 de pacari, spatii verzi cu alei 

pietonale, locuri de joaca pentru copii pentru petrecerea timpului liber.  
             

            Promovarea  intregului ansamblu rezidential se desfasura cu ajutorul unei echipe 

profesioniste specializate pe marketing astfel  incat la data de 30.06.2016 au fost semnte 

antecontracte si s-a incasat avansul pentru 84 din cele 134 de apartamente scoase la vanzare, 

predarea acestora fiind prevazuta pentru mijlocul anului 2017.   

 

      Apartamentele sunt moderne, bine izolate fonic avand compartimentare interioara din 

caramida, si se predau clientilor finisate la cheie, cu dotari smart si de calitate superioara.  
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 SC Polsland SA, detinuta de SC Mara com Mixt SA in proportie de 87,92% a semnat 

un ante-contractul de vanzare cumparare pentru o suprafata de teren de 2,8 Ha urmand ca 

incepand cu anul 2018 sa se dezvolte si etapele 2, 3 si 4 din cadrul proiectului.  

Acestea vor cuprinde spatii comerciale si un numar de 600 de apartamente premium.  
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Avand in vedere interesul mare manifestat de cumparatori in primele luni, estimam o durata 

de derulare a proiectului de 24 luni pentru prima etapa aferenta celor 280 de apartamente si o 

durata de 3 ani pentru urmatoarele 3 etape.  




















