3 iunie 2013	SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE INTRE
	01/05/2013	si	31/05/2013
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	Nr 	EMITENT	Data 	AUTORIZARII	SOLICITARII	LUCRARILOR
	1	Consiliul Judetean 	53	/	SC AGRINVEST SRL rep. adm.  	Investi?ie Program 	Vedea Vedea	2330103	SC SIGNUM SRL
	Giurgiu	7.05.2013	Dagomanu Maria Buzău  str. 	FEADR, M 123 - 	 Buzău Str. 
	Unirii, nr. 10	Capacitate de preluare, 	Unirii, bl. 14
	condi?ionare depozitare
	 cereale în com. Vedea, 
	jude?ul Giurgiu
	Certificat de urbanism 
	nr. 410 din 27/10/2011 
	(prelungit pâna la 
	27/10/2013)
	2	Consiliul Judetean 	54	/	S.C. SUN DAIA S.R.L. rep. 	Centrală electrică 	Stăneşti Once?ti	385500	BIA Lucian Al. 
	Giurgiu	7.05.2013	Garagancea Ion Giurgiu  ?os. 	fotovoltaică 3,5 MWp 	Simion 
	Bălănoaiei, nr.15, camera 5	Once?ti GR, compusă 	Bucure?ti Bd. 
	din dispecerat energetic, 	Iuliu Maniu nr. 4,
	bran?ament electric ?i 	 bl. 13, sc. E, et. 
	împrejmuire	2, ap. 208
	PUZ aprobat prin HCL 
	Stăne?ti nr. 10 din 
	28/02/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 285 din 14/11/2012
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	3	Consiliul Judetean 	55	/	SC FUTURE SOLAR SRL rep. 	" Conectare CFE 	Vărăşti, Coliba?i 	914004	SC ELEKTRA 
	Giurgiu	14.05.2013	Pangiotis Koklas Bucuresti  str. 	FUTURESOLAR la 	Vără?ti, Coliba?i	INVEST SRL 
	Occidentului, nr.3	sta?ia electrică de 	Bucure?ti str. 
	transformare 110/20KV 	Dr. ?tefan 
	Coliba?i "	Cap?a
	Lucrările se vor executa 	str. Dr. ?tefan 
	fără a se afecta reţelele 	Cap?a nr. 21
	edilitare existente în 
	zonă şi fără a se tulbura 
	sub nicio formă posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate
	Certificat de urbanism 
	nr. 82 din 25/03/2013
	4	Consiliul Judetean 	56	/	SC ORANGE ROMÂNIA SA rep. 	INSTALARE CABLU 	Putineiu Putineiu	20154	SC CCFDP SRL 
	Giurgiu	15.05.2013	SC CCFDP SRL Bucureşti 1 Blvd. 	FIBRĂ OPTICĂ 	Ploieşti str. 
	Lascăr Catargiu, nr. 51-53	BE0411 PUTINEIU, 	Vasile Lupu, 
	JUDEŢUL GIURGIU.	nr.37
	Certificat de urbanism 
	nr.227/04.09.2013.
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura în niciun
	 mod posesia asupra 
	proprietăţilor învecinate 
	şi fără a se afecta reţele 
	edilitare existente în 
	zonă.

	Pagina 3 din 7	Nr. AC/ 	BENEFICIAR	OBIECTUL       	ADRESA       	VALOAREA 	PROIECTANT
	Nr 	EMITENT	Data 	AUTORIZARII	SOLICITARII	LUCRARILOR
	5	Consiliul Judetean 	57	/	SC FUTURE SOLAR rep. 	" Modernizarea prin 	Vărăşti, Coliba?i 	475544,81	SC URBAN 
	Giurgiu	16.05.2013	Panagiotis Koklas Bucure?ti 1 	pietruire pe lungime de 	TRAFIC SRL 
	str. Occidentului, nr.3	1500 m, a drumului de 	Bucure?ti Blvd. 
	exploatare DE 168/3 	Alexandru 
	situat în extravilanul 	Obregia, nr. 30
	com. Coliba?i, jud. 
	Giurgiu ?i a drumului, 
	strada Depozitului, situat
	 în intravilanul com. 
	Vără?ti, jud. 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. 63 din 13/03/2013
	6	Consiliul Judetean 	58	/	COMUNA STOENEŞTI rep. Ene 	" Modernizare drumuri 	Stoeneşti Stoeneşti, 	5300851	SC Building 
	Giurgiu	21.05.2013	Ilie-Primar Stoeneşti Stoeneşti 	comunale în comuna 	Ianculeşti, Mirău	Desing SRL 
	Stoeneşti, judeţul Giurgiu 	?tefăne?ti  str. 
	"	Coasta Câmpului,
	Lucrările se vor executa 	 nr. 22
	fără a se afecta reţelele 
	edilitare existente în 
	zonă şi fără a se tulbura 
	sub nicio formă posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate.
	Certficat de urbanism nr.
	 39/18.02.2013
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	7	Consiliul Judetean 	59	/	SC SEMES ENERGY SRL rep. 	" CENTRALĂ 	Herăşti 	653200	SC Epsteim 
	Giurgiu	21.05.2013	Ivan Cristina Bucure?ti 3 str. 	ELECTRICĂ 	Project 
	Gabroveni, nr.61, sc. C, et.1, 	FOTOVOLTAICĂ 1,15 	Management & 
	ap.2, cam.1	MWp, BRAN?AMENT,	Colsuntin SRL 
	 DRUM ACCES, 	Bucure?ti P-?a 
	ÎMPREJMUIRE, 	Doroban?i, nr. 
	CABINĂ PAZĂ, 	4, sc. B, et. 3, 
	SUPRAVEGHERE 	ap. 15
	VIDEO, com. Heră?ti, 
	jud. 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.
	Certficat de urbanism nr.
	 19/29.01.2013
	PUZ aprobat prin HCL 
	Heră?ti nr. 9 din 
	20.02.2013
	8	Consiliul Judetean 	60	/	Niculae Doru şi Niculae Ionica - 	LOCUINŢĂ P+M, 	Buturugeni Buturugeni	164280	SC BEST 
	Giurgiu	21.05.2013	Daniela Bragadiru  	UTILITĂŢI ŞI 	FORMPROJECT
	Str.Alexandriei, nr.269, bl.P33, 	ÎMPREJMUIRE	 Tg. Jiu str. 
	sc.2,ap.15.	Sc=102,80 mp; 	Tudor 
	Sd=200,65; Su=140,70 	Vladimirescu, 
	mp.	nr.1-17
	POTmax=0,107%; 
	CUTmax=0,158;Hmax=
	8,60 m.
	Certificat de urbanism 
	nr.56 / 11.03.2013.
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	9	Consiliul Judetean 	61	/	TONCEA GHEORGHIŢA 	Locuin?ă P+M	Buturugeni Buturugeni	116860	SC Media Kios 
	Giurgiu	22.05.2013	Buturugeni Buturugeni 	POT = 8,37% ; CUT = 	SRL Giurgiu str. 
	0,16	Decebal, bl. 
	Sc = 84,89 mp ; Scd = 	55/2D, ap. 66
	169,78 mp ; Su = 136,02
	 mp ; Sl = 66,06 mp ; H 
	max = 7,00 m
	Certificat de urbanism 
	nr. 110/08.04.2013
	10	Consiliul Judetean 	62	/	RĂDOI GEORGE Giurgiu  str. 1 	LOCUIN?Ă P + M ?I 	Oinacu Braniştea	85824	SC CONCRET 
	Giurgiu	22.05.2013	Decembrie 1918, bl.C1, sc.B, et.2,	ÎMPREJMUIRE	CONSTRUCT 
	 ap.29	Sc = 90,75 mp; Sd = 	SRL Giurgiu 
	178,80 mp; Su = 154,23 
	mp; Hmax = 7,87 mp;
	POT = 17 %; CUT = 
	0,34
	Certificat de urbanism 
	nr. 258 din 10/10/2012
	11	Consiliul Judetean 	63	/	BALTIC MARINE GRUPprin 	Proiect finan?at din 	Comana Comana	2747770,9	VIA PROIECT 
	Giurgiu	23.05.2013	ing. Florin Radu Bucure?ti 1 blvd.	Fonduri Europene: 	Bucure?ti Str. 
	 Aviatorilor, nr.17	”Extindere ?i 	Biserica Ghencea
	modernizare fermă 	 nr. 4
	piscicolă Comana, 
	pentru cre?tere puiet 
	vara I-a, specii 
	diversificate (crap, 
	somn, lin, sânger) în 
	sistem integrat” - bazine,
	 diguri, canale, 
	aduc?iune apă
	Certificat de urbanism 
	nr. 68 din 18/03/2013
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	12	Consiliul Judetean 	64	/	STANCIU DUMITRU Bucureşti 4	LOCUIN?Ă P + M, 	Călugăreni Uzunu	130165	SC BĂDĂNAC 
	Giurgiu	28.05.2013	 Str. Stoian Militaru nr. 2-4, bl. 	UTILITĂ?I ?I 	ARHITECTS 
	6A, sc. 2, et. 6, ap. 59	ÎMPREJMUIRE	SRL Bucure?ti 
	Sc = 106,60 mp; Sd = 	?os. Olteni?ei, 
	189,11 mp; Hmax = 	nr. 162, bl.3, ap. 
	6,15 m;	18
	POT = 40%; CUT = 
	1,10.
	Certificat de urbanism 
	nr. 178 din 27/04/2011 
	(prelungit până la 
	26/04/2013)
	13	Consiliul Judetean 	65	/	ANGHEL ION Schitu Schitu 	IMOBIL PARTER - 	Schitu Schitu	67000	SC CLAS 
	Giurgiu	28.05.2013	LOCUIN?Ă	PROCON SRL 
	Scd = 132,45 mp; Su = 	Giurgiu Str. 
	105,11 mp; Hmax = 	Bucure?ti, bloc 
	5,00 m;	36/863, sc. B, et.
	POT = 13,24 %; CUT = 	 1, ap. 23
	0,13
	Certificat de urbanism 
	nr. 60 din 13/03/2013
	14	Consiliul Judetean 	66	/	SC PRODCUS SRL rep. 	CLĂDIRE 	Călugăreni Călugăreni	703540,0	BIA Sofian 
	Giurgiu	28.05.2013	Bărbuceanu Gheorghe Giurgiu  str. 	ADMINISTRATIVĂ, 	Niculescu Giurgiu
	Bucureşti, bl.103, sc.B, et.1, ap.21	SERVICE AUTO ?I 	 Str. Vlad 
	STA?IE DE SORTARE	?epe?, bloc 
		MUV VI, sc. A, 
	Sc = 873,75 mp; Sd = 	et. 5, ap. 19
	1212,90 mp; Su = 
	1124,49 mp; Hmax = 
	12,00 m;
	POT = 10,90%; CUT = 
	0,15.
	15	Consiliul Judetean 	67	/	OMV Petrom-Asset IV Moesia 	SKID POMPĂ 	Mîrşa Mîrşa	217000	SC 
	Giurgiu	28.05.2013	Sud rep. Ştefan Viorel Videle  str. 	REZERVĂ DEPOZIT 	COMPROIECT 
	Republicii, nr.17	160 VIDELE	-92 SA Ploie?ti 
	Certificat de urbanism 	Str. Grigore 
	nr. 249 din 27/09/2012	Cantacuzino nr. 
	193
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	16	Consiliul Judetean 	68	/	SC D&D TICKETS SRL Letca 	Organizare ?antier 	Clejani Clejani	103000	SC 
	Giurgiu	28.05.2013	Nouă Milcovăţu 	pentru investi?ia: 	MARCIANNA 
	ADĂPOST 	PROJECT 2005 
	ÎNGRĂ?ARE SUINE 	SRL Mogo?oaia 
	(A.C. nr. 101 din 	- Chitila Str. 
	03/07/2012)	Pădure nr. 80
	Şef Serviciu,
	Ing. Daniel Popescu

