3 iulie 2013	SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE INTRE
	01/06/2013	si	30/06/2013
	Pagina 1 din 14	Nr. AC/ 	BENEFICIAR	OBIECTUL       	ADRESA       	VALOAREA 	PROIECTANT
	Nr 	EMITENT	Data 	AUTORIZARII	SOLICITARII	LUCRARILOR
	1	Consiliul Judetean 	69	/	Manager OMV Petrom-Asset IV 	Lucrări de construc?ii 	Bulbucata,Letca Nouă 	683970	SC EXPERT 
	Giurgiu	4.06.2013	Moesia Sud rep. Ştefan Viorel 	?i cele aferente 	Bulbucata, Letca Nouă	SERV SRL 
	Videle  str. Republicii, nr. 17	organizării executării 	Ploie?ti Str. 
	lucrărilor privind Sonda 	Mihai Viteazu, 
	2155 Bălăria	nr. 193
	Construc?ia va avea un 
	caracter provizoriu pe 
	durata valabilită?ii 
	contractelor de 
	închiriere a terenului
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura în niciun
	 mod posesia asupra 
	proprietă?ilor 
	învecinate ?i fără a se 
	afecta re?elele edilitare 
	existente în zonă.
	Certificat de urbanism 
	nr. 145 din 25/06/2012 
	(prelungit până la 
	25/06/2013)
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	2	Consiliul Judetean 	70	/	Manager OMV Petrom-Asset IV 	Lucrări de construc?ii 	Bucşani Bucşani	585450	SC EXPERT 
	Giurgiu	4.06.2013	Moesia Sud rep. Ştefan Viorel 	?i cele aferente 	SERV SRL 
	Videle  str. Republicii, nr. 17	organizării executării 	Ploie?ti Str. 
	lucrărilor privind Sonda I	Mihai Viteazu, 
	 25 Videle	nr. 193
	Construc?ia va avea un 
	caracter provizoriu pe 
	durata valabilită?ii 
	contractelor de 
	închiriere a terenului
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura în niciun
	 mod posesia asupra 
	proprietă?ilor 
	învecinate ?i fără a se 
	afecta re?elele edilitare 
	existente în zonă.
	Certificat de urbanism 
	nr. 139 din 11/06/2012 
	(prelungit până la 
	11/06/2013)
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	3	Consiliul Judetean 	71	/	SC SOLAR GATE SRL rep. Popa 	"Modernizarea prin 	Vărăşti, Coliba?i 	530247,81	SC Urban Trafic 
	Giurgiu	5.06.2013	Gheorghe Bucure?ti 1 str. 	pietruire pe lungime de 	Vără?ti, Coliba?i	SRL Bucure?ti 
	Occidentului, nr. 3, et. 6, ap. 12	1700 m a drumului de 	Blvd. Alexandru 
	exploatare D.E. 180/1 	Obregia, nr.30
	situat în extravilanul 
	comunei Coliba?i, 
	jude?ul Giurgiu, ?i a 
	drumului strada Castelului
	 situat în intravilanul 
	comunei Vără?ti, 
	jude?ul Giurgiu"
	Lucrările se vor executa 
	fără a se afecta reţelele 
	edilitare existente în 
	zonă şi fără a se tulbura 
	sub nicio formă posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate
	Certificat de urbanism 
	nr. 83 din 25/03/2013
	4	Consiliul Judetean 	72	/	SC SOLAR GATE SRL rep. Popa 	" CONECTARE CFE 	Vărăşti, Coliba?i 	922786	SC Electra Invest
	Giurgiu	5.06.2013	Gheorghe Bucuresti 1 str. 	SOLAR GATE  LA 	 SRL Bucure?ti 
	Occidentului, nr. 3	STATIA ELECTRICA 	str. ?tefan 
	DE TRANSFORMARE 	Cap?a, nr. 21
	110/20 KV COLIBASI "
	
	Lucrările se vor executa 
	fără a se afecta reţelele 
	edilitare existente în 
	zonă şi fără a se tulbura 
	sub nicio formă posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate
	Certificat de urbanism 
	nr. 81 din 25/03/2013
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	5	Consiliul Judetean 	73	/	Vlascu Eugen - Dan Giurgiu  	Refacere împrejmuire 	Slobozia Slobozia	5638	SC MEDIA 
	Giurgiu	5.06.2013	Str.Tineretului. Bl.11/420, 	teren	KYOS SRL 
	sc.D,et.1, ap.50.	Certificat de urbanism 	Giurgiu Str. 
	nr. 292 din 21/11/2012	Decebal, bloc 
	55/2D, sc. D, et. 
	I, ap. 66
	6	Consiliul Judetean 	74	/	SERBEL IMPORT EXPORT SRL	STA?IE GPL	Putineiu Hodivoaia	57461	PETROM LPG 
	Giurgiu	5.06.2013	  rep. EL KHALIL  CHADISC 	Certificat de urbanism 	SA Otopeni Str. 
	Giurgiu  Str.Vasile Alexandri , bl 	nr. 191 din 03/08/2012	Aurel Vlaicu, nr. 
	39, sc B , ap.6.	31A, et. 2
	7	Consiliul Judetean 	75	/	VASILE FLORIAN- GABRIEL şi 	LOCUIN?Ă PARTER, 	Călugăreni Brăniştari	410000	SC DAFAREL 
	Giurgiu	5.06.2013	 VASILE IOANA-VIORICA 	GARAJ, UTILITĂ?I 	PRODIMPEX 
	Bucureşti 5 str. Podul Giurgiului, 	DE INCINTĂ, 	SRL Călugăreni 
	nr.1, bl.14, sc.4, ap.104.	PANOURI SOLARE ?I 	?os. Bucure?ti, 
	ÎMPREJMUIRE	nr. 4, locuin?ă 
	Sc = 196,0 mp; Sd = 	C26
	392,00 mp; Su = 310,50 
	mp; Hmax = 6,75 m; 
	POT = 8,585 %; CUT = 
	0,1717
	Certificat de urbanism 
	nr. 90 din 25/03/2013
	8	Consiliul Judetean 	76	/	SC MANEURO SRL rep. 	Extindere clădire depozit	Călugăreni Călugăreni	304600	SC DAFAREL 
	Giurgiu	5.06.2013	Măngu?ă Leontin Pope?ti 	 C33/C17 cu spa?iu 	PRODIMPEX 
	Leordeni  str. Mirăslău, nr. 7, bl. 	parter pentru magazin de	SRL Călugăreni 
	T 5-4, sc.1, ap.1, parter	 prezentare ?i spa?iu 	?os. Bucure?ti, 
	mansardă pentru birouri	nr. 4, locuin?a 
		C26
	Scd = 349,45 mp; Su = 
	307,59 mp; Hmax = 
	7,90 m;
	POT ) 11,06 %; CUT = 
	0,1194
	Certificat de urbanism 
	nr. 314 din 11/12/2012
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	9	Consiliul Judetean 	77	/	Organiza?ia utilizatorilor de apă 	RACORDARE LA 	Găujani Cetăţuia	49097	SC SIND SERV 
	Giurgiu	11.06.2013	pentru iriga?ii Cetă?uia 	RE?EAUA 	SA Bucure?ti 
	rep.Ghincea Florea Găujani 	ELECTRICĂ	P-?a Presei 
	Cetăţuia 	Lucrările se vor executa 	Libere nr. 1
	fără a se afecta reţelele 
	edilitare existente în 
	zonă şi fără a se tulbura 
	sub nicio formă posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate
	Certificat de urbanism 
	nr. 149 din 14/05/2013
	10	Consiliul Judetean 	78	/	SC GREEN VISION TWO SRL 	"RACORD LA SEN ÎN 	Călugăreni Uzunu	1941140	SC Elmet 
	Giurgiu	12.06.2013	rep. Jurgen Faff Sibiu  str. G-ral 	STAŢIA ELECTRICĂ 	Energie SRL 
	Vasile Milea, nr.80, sc. B, ap.M1	UZUNU"	Buftea str. 
	Lucrările se vor executa 	Răsăritului, nr. 
	fără a se afecta reţelele 	38
	edilitare existente în 
	zonă şi fără a se tulbura 
	sub nicio formă posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate
	Certificat de urbanism 
	nr. 58 din 12/03/2013
	11	Consiliul Judetean 	79	/	SC SUN NORD POWER SRL rep.	Centrală electrică 	Stăneşti 	415260	BIA Lucian Al. 
	Giurgiu	13.06.2013	 Ion Garagancea Giurgiu  str. 	fotovoltaică 3 Mwp GR 	Simion 
	Mircea cel Bătrân, bl.16, Parter	Nord 1: dispecerat 	Bucure?ti Bd. 
	energetic ?i împrejmuire	Iuliu Maniu nr. 
		14, bloc 13, sc. 
	PUZ aprobat prin HCL 	E, et. 2, ap. 208
	Stăne?ti nr. 12 din 
	28/02/2013
	Certificat de urbanism 
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	12	Consiliul Judetean 	80	/	SC ENERGY NORD ELECTRIC 	Centrală electrică 	Stăneşti 	416180	BIA Lucian Al. 
	Giurgiu	13.06.2013	SRL rep. Ion Garagancea Giurgiu  	fotovoltaică 3 Mwp GR 	Simion 
	str. Mircea Cel Bătrân, bl.16, 	Nord 2: dispecerat 	Bucure?ti Bd. 
	Parter	energetic ?i împrejmuire	Iuliu Maniu nr. 
		14, bloc 13, sc. 
	PUZ aprobat prin HCL 	E, et. 2, ap. 208
	Stăne?ti nr. 12 din 
	28/02/2013
	Certificat de urbanism 
	13	Consiliul Judetean 	81	/	Cioacă Vasile Băneasa Băneasa 	LOCUIN?Ă P + 1E	Băneasa Băneasa	180305	SC EVAL PRO 
	Giurgiu	13.06.2013	Sc = 103,03 mp; Sd = 	SRL Giurgiu Str. 
	206,06 mp; Su = 173,93 	Tineretului, bloc 
	mp; Hmax = 8,30 m;	11/420, sc. D, 
	POT = 13 %; CUT = 	parter, ap. 48
	0,26
	Certificat de urbanism 
	nr. 62 din 13/03/2013
	14	Consiliul Judetean 	82	/	Barbu Mihail Bucure??ti 5 Calea 	LOCUIN?Ă P + M	Clejani Podu Doamnei	69960	BIA Sofian 
	Giurgiu	13.06.2013	13 Septembrie, nr. 235, bl. V3, sc.	Sc = 69,96 mp; Sd = 	Niculescu Giurgiu
	 2, et. 8, ap. 70	139,92 mp; Su = 114,72 	 Str. Petre 
	mp; Hmax = 5,90 m;	Ghelmez, bloc 
	POT = 1,5 %; CUT = 	113, parter
	0,03
	Certificat de urbanism 
	nr. 146 din 09/05/2013
	15	Consiliul Judetean 	83	/	BĂNESARU CRISTIAN Giurgiu  	LOCUIN?Ă P + M	Băneasa Frasinu	107113	SC MEDIA 
	Giurgiu	13.06.2013	str. 1 Decembrie 1918, bl.C1, 	Sc = 73,80 mp; Sd = 	KYOS SRL 
	sc.B, ap.22	155,62 mp; Su = 124,35 	Giurgiu Str. 
	mp; Hmax = 7,04 m;	Decebal, bloc 
	POT = 13,17 %; CUT = 	55/2D, sc. D, et. 
	0,27	I, ap. 66
	Certificat de urbanism 
	nr. 142 din 14/06/2012
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	16	Consiliul Judetean 	84	/	SC MELISA ENERGO GRUP SRL	CENTRALĂ 	Gogoşari Răleşti	494718	SC CTF 
	Giurgiu	13.06.2013	 rep. Akl Melisa Bucureşti 6 Calea	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	 Mo?ilor, nr.113, sc.C, et.7, 	FOTOVOLTAICĂ 	Bucure?ti Str. 
	ap.22	GOGO?ARI I	Canotajului nr. 9
	Certificat de urbanism 
	nr. 16 din 19/01/2013
	17	Consiliul Judetean 	85	/	SC INTERDIV SRL rep. Roşu 	CENTRALĂ 	Gogoşari Răleşti	702947	SC CTF 
	Giurgiu	13.06.2013	Florina Giurgiu  Şos. Ghizdarului, 	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	nr.201	FOTOVOLTAICĂ 	Bucure?ti Str. 
	GOGO?ARI II	Canotajului nr. 9
	Certificat de urbanism 
	nr. 15 din 19/01/2013
	18	Consiliul Judetean 	86	/	SC SIEL PROJECT SRL rep. 	CENTRALĂ 	Gogoşari Răleşti	384787	SC CTF 
	Giurgiu	13.06.2013	Zaharia Elena Luiza Bucureşti 3 	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	Aleea Apostol Mărgărit, nr.3, 	FOTOVOLTAICĂ 	Bucure?ti Str. 
	bl.108, sc.A, et.6, ap.28	GOGO?ARI 3	Canotajului nr. 9
	Certificat de urbanism 
	nr. 14 din 19/01/2013
	19	Consiliul Judetean 	87	/	SC GREEN VISION TWO SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Călugăreni Uzunu	2969240	SC GREEN 
	Giurgiu	13.06.2013	rep. Jurgen Faff Sibiu  str. Vasile 	, ÎMPREJMUIRE, 	VISION GROUP 
	Milea, nr.80, sc.B, ap.M1	STA?IE 	SRL Sibiu Str. 
	TRANSFORMARE 	Dealului nr. 24
	20KV/110KV
	Certificat de urbanism 
	nr. 325 din 21/12/2012
	20	Consiliul Judetean 	88	/	SC MBG ENERGIE 	PARC FOTOVOLTAIC,	Călugăreni Uzunu	12698017	SC AEG 
	Giurgiu	13.06.2013	RINNOVABILI SRL rep. 	 ÎMPREJMUIRE, 	INTERNATION
	Mastrorillo Giovani Strambino  	RACORDARE LA SEN, 	AL SERVICII 
	str. Via Somis, nr.29	STA?IE 	SRL Bucure?ti 
	TRANSFORMARE (20 	Str. Caporal 
	KV/110 KV)	Preda nr. 5
	Certificat de urbanism 
	nr. 22 din 31/01/2013
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	21	Consiliul Judetean 	89	/	SC ENERA GREEN 	CENTRALĂ 	Mihai Bravu Mihai Bravu	1842622,77	SC CTF 
	Giurgiu	13.06.2013	TECHNOLOGY SRL rep. Ionescu	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	 Gabriel Bucureşti 1 str. Jimbolia, 	FOTOVOLTAICĂ, 	Bucure?ti Str. 
	nr.206	ÎMPREJMUIRE ?I 	Canotajului nr. 9
	ACCES - MIHAI 
	BRAVU I
	Certificat de urbanism 
	nr. 259 din 10/10/2012
	22	Consiliul Judetean 	90	/	SC LONG BRIDGE CONNECT 	ÎMPREJMUIRE TEREN	Stăneşti Stăneşti	395540	SC ISPE SA 
	Giurgiu	25.06.2013	GR SRL Bucureşti 3 Aleea 	 ARABIL	Bucure?ti Bd. 
	Buchetului nr. 5, Clădirea C3, 	St = 116900 mp; CF/NC 	Lacul Tei
	parter,spaţiul 14, biroul 1	30764
	Certificat de urbanism 
	nr. 313 din 10/12/2012
	23	Consiliul Judetean 	91	/	SC CARPI ECO ENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Stăneşti Stăneşti	416690	SC ELECTRIC 
	Giurgiu	25.06.2013	rep. Voişan Ionuţ Marius 	(amplasare panouri 	EYE SRL 
	Timişoara  Str. Episcop Augustin 	fotovoltaice) - 3Mwp	Timi?oara Str. 
	Pacha, nr.10, bl.SAD 15, sc.B, 	St = 85400 mp; CF/NC 	Zimnicea nr. 29
	30853
	Certificat de urbanism 
	nr. 34 din 07/02/2013
	PUZ aprobat prin HCL 
	Stăne?ti nr. 29/2013
	24	Consiliul Judetean 	92	/	SC ALCARIO TRADING SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Gogoşari Gogoşari	650000	BIA Sofian 
	Giurgiu	25.06.2013	rep. Cara Nicola Marius Eugen 	CÂMP 1, CÂMP 3	Niculescu Giurgiu
	Giurgiu  str. 1 Dec.1918, bl.16 	St = 340440 mp (CF/NC 	 Str. Petre 
	Vechi, sc.A, ap.3, et.1	31249)+ 5399 mp ( 	Ghelmez, nr. 113
	CF/NC 31194)
	PUZ aprobat prin HCL 
	Gogo?ari nr. 27/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 26 din 04/02/2013
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	25	Consiliul Judetean 	93	/	SC ALCARIO TRADING SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Gogoşari Gogoşari	450000	BIA Sofian 
	Giurgiu	25.06.2013	rep. Cara Nicola Marius Eugen 	CÂMP 2	Niculescu Giurgiu
	Giurgiu  str. 1 Dec.1918, bl.16 	St = 333300 mp; CF/NC 	 Str. Petre 
	Vechi, sc.A, ap.3, et.1	31248	Ghelmez nr. 113
	PUZ aprobat prin HCL 
	Gogo?ari nr. 28/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 27 din 04/02/2013
	26	Consiliul Judetean 	94	/	S.C. AGROSEB S.R.L, reprez. 	MODERNIZARE ŞI 	Răsuceni Răsuceni	1552367	SC Alcis SRL 
	Giurgiu	25.06.2013	Tîrnăcop Sebastian Iulian 	EXTINDERE FERMĂ 	Alexandria str. 
	Drăgăneşti Vlaşca Drăgăneşti 	VACI LAPTE, 	Dr. Stanca, 
	Vlaşca 	COMUNA RĂSUCENI, 	nr.64-66, 
	JUDEŢUL GIURGIU.
	PUZ aprobat cu HCL 
	Răsuceni 
	nr.23/29.10.2013.
	Certificat de urbanism 
	nr.164/28.05.2013
	Sc=Sd=4144,78 
	mp.POTmax=23,83%; 
	CUTmax=0,238.
	27	Consiliul Judetean 	95	/	STAN MARIUS CLAUDIU 	LOCUINŢĂ	Buturugeni Buturugeni	182000	SC Clas Procon 
	Giurgiu	25.06.2013	Buturugeni Buturugeni 	Certificat de urbanism 	SRL Giurgiu str. 
	nr.122/17.04.2013	Bucureşti, 
	Sc=129,70 mp; 	bl.36/853, sc.B, 
	Sd=259,40 mp; 	et.1, ap.23
	Su=207,27 mp.
	POTmax=21,0%; 
	CUTmax=0,41; 
	Hmax=6,85 m.
	CF/NC 30046.
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	28	Consiliul Judetean 	96	/	PANĂ MARIN CORNEL 	LOCUINŢĂ P+1.	Buturugeni Poşta	126082	BIA Sofian 
	Giurgiu	25.06.2013	Buturugeni Poşta 	Certificat de urbanism 	Niculescu Giurgiu
	nr.320/20.12.2012.	 str. Vlad Ţepeş
	Sc=82,07 mp; Sd=164,14
	 mp; Su=127,86 mp.
	POTmax=6,98%; 
	CUTmax=0,0948; 
	Hmax=7,40 m.
	CF/NC 31255
	29	Consiliul Judetean 	97	/	SC TANECO PROJECT SRL rep. 	PARC FOTOVOLTAIC	Călugăreni 	440188	BIA Radu 
	Giurgiu	25.06.2013	Voicu Paul Cristian Bucure?ti 1 		Tănăsescu 
	Pia?a Amzei, nr. 10-22, sc.D, 	St = 25000 mp; CF/NC 	Bucure?ti 
	et.1, ap.10	31269
	PUZ aprobat prin HCL 
	Călugăreni nr. 43 din 
	31/05/2013
	Certificat de urbanism 
	30	Consiliul Judetean 	98	/	PUIU I. IULIAN Bucureşti 3 str. 	" CASĂ DE VACAN?Ă 	Iepureşti Iepureşti	97928	BIA Mărculescu 
	Giurgiu	25.06.2013	Decebal, nr.1, bl.H2, sc.1, et.6, 	P+1 "	Viorel Giurgiu 
	ap.21	Sc = 84,7 mp; Scd = 	str. Bucure?ti, 
	169,4 mp; Su = 136,0 	bl.30/211, sc.B, 
	mp; Hmax = 8,1 m	et. 4, ap.30
	POT = 0,5 %; CUT = 
	0,1
	Certificat de urbanism 
	nr. 53/11.03.2013; CF 
	31	Consiliul Judetean 	99	/	SC IMAM AMBIENT SRL rep. 	CENTRALĂ 	Iepureşti Iepureşti	522210	SC CTF 
	Giurgiu	25.06.2013	Giacomo La Rosa Torino  str. 	FOTOVOLTAICĂ - 	SUNTECH SRL 
	Corso Picco Alberto, nr.56	IEPURE?TI 1	Bucure?ti Str. 
	St = 62600 mp; CF/NC 	Canotajului nr. 9
	31554;
	PUZ aprobat prin HCL 
	Iepure?ti nr. 19 din 
	06/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 40 din 21/02/2013
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	32	Consiliul Judetean 	100	/	SC FADI ENERGO TERRA SRL 	CENTRALĂ 	Gogoşari Gogoşari	346021	SC CTF 
	Giurgiu	25.06.2013	rep. El Khalil Fadi Putineiu 	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	Hodivoaia 	FOTOVOLTAICĂ - 	Bucure?ti Str. 
	GOGO?ARI 6	Canotajului nr. 9
	St = 27600 mp; CF/NC 
	31247
	PUZ aprobat prin HCL 
	Gogo?ari nr. 38 din 
	11/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 52 din 11/03/2013
	33	Consiliul Judetean 	101	/	SC MUNTENIA ENERGO 	CENTRALĂ 	Gogoşari Gogoşari	341934	SC CTF 
	Giurgiu	25.06.2013	TERRA SRL rep. Gîscă Adrian 	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	Ionuţ Giurgiu  str. Ghizdarului, 	FOTOVOLTAICĂ - 	Bucure?ti Str. 
	nr.201	GOGO?ARI 5	Canotajului nr. 9
	St = 29800 mp; CF/NC 
	30122
	PUZ aprobat prin HCL 
	Gogo?ari nr. 37 din 
	11/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 57 din 11/03/2013
	34	Consiliul Judetean 	102	/	SC AGRORAL SERV SRL 	CENTRALĂ 	Gogoşari Gogoşari	571253	SC CTF 
	Giurgiu	28.06.2013	rep.Bălan Marin Putineiu Putineiu	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	FOTOVOLTAICĂ - 	Bucureşti Str. 
	GOGOŞARI 4	Canotajului nr. 9
	St = 55398 mp; CF/NC 
	31367
	PUZ aprobat prin HCL 
	Gogoşari nr. 33 din 
	22/05/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 17 din 23/01/2013
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	35	Consiliul Judetean 	103	/	SC PANAGIOTIS ENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	200000	BIA Niculescu 
	Giurgiu	28.06.2013	Zimnicea  str. 	1	Sofian Giurgiu 
	Dunării,nr.201,birou 20	CF/NC 30379; 	Str. Petre 
	30381;30382	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 181 din 21/06/2013
	36	Consiliul Judetean 	104	/	SC NIKOLAOS ENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	198000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	Zimnicea  str. 	2	Niculescu Giurgiu
	Dunării,nr.201,birou 17	CF/NC 	 Str. Petre 
	30771;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 182 din 21/06/2013
	37	Consiliul Judetean 	105	/	SC KONSTANTINOS ENERGY 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	198000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	SRL Zimnicea  str. 	3	Niculescu Giurgiu
	Dunării,nr.201,birou 13	CF/NC 	 Str. Petre 
	30378;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 183 din 21/06/2013
	38	Consiliul Judetean 	106	/	SC GEORGIOS NENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	200000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	Alexandria  str. 	4	Niculescu Giurgiu
	Dunării,nr.201,birou 5	CF/NC 	 Str. Petre 
	30372;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 184 din 21/06/2013
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	39	Consiliul Judetean 	107	/	SC GEORGIOS PAN ENERGY 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	205000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	SRL Alexandria  str. 	5	Niculescu Giurgiu
	Dunării,nr.201,birou 18	CF/NC 	 Str. Petre 
	30377;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 185 din 21/06/2013
	40	Consiliul Judetean 	108	/	SC IOANNIS ENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	205000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	Alexandria  str. 	6	Niculescu Giurgiu
	Dunării,nr.201,birou 6	CF/NC 	 Str. Petre 
	30373;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 186 din 21/06/2013
	41	Consiliul Judetean 	109	/	SC ELEFTHERIOS ENERGY SRL	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	199000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	 Alexandria  str. Dunării,nr.201	7	Niculescu Giurgiu
	CF/NC 	 Str. Petre 
	30374;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 187 din 21/06/2013
	42	Consiliul Judetean 	110	/	SC RODOPI ENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	199000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	Bragadiru  	8	Niculescu Giurgiu
	CF/NC 	 Str. Petre 
	30375;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 188 din 21/06/2013
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	43	Consiliul Judetean 	111	/	SC MARINA ENERGY SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	199000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	Bragadiru  	9	Niculescu Giurgiu
	CF/NC 	 Str. Petre 
	30376;30380;30381	Ghelmez, bloc 
	PUZ aprobat prin HCL 	113, parter
	Răsuceni nr. 32 din 
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 189 din 21/06/2013
	44	Consiliul Judetean 	112	/	SC CESUR ELECTRIC SRL 	PARC FOTOVOLTAIC 	Răsuceni Răsuceni	205000	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.06.2013	Răsuceni Răsuceni 	10	Niculescu Giurgiu
	CF/NC 30380;30381	 Str. Petre 
	PUZ aprobat prin HCL 	Ghelmez, bloc 
	Răsuceni nr. 32 din 	113, parter
	14/06/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 190 din 21/06/2013
	Şef Serviciu,
	Ing. Daniel Popescu

