6 noiembrie 2013	SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE INTRE
	01/07/2013	si	31/10/2013
	Pagina 1 din 18	Nr. AC/ 	BENEFICIAR	OBIECTUL       	ADRESA       		PROIECTANT
	Nr 	EMITENT	Data 	AUTORIZARII	SOLICITARII	
	1	Consiliul Judetean 	113	/	Parfene Maria Bucureşti 5 Str. 	LOCUINŢĂ P+M	Mihai Bravu Mihai Bravu		SC Eval Pro SRL
	Giurgiu	1.07.2013	Cap Ilina, nr.5, bl.B3, sc.2, et.1, 	Sc=49,98 mp; Sd=102,21	 Giurgiu str. 
	ap.25	 mp; Su=82,37.	Tineretului, 
	CUTmax=0,40; 	bl.11/420, scD, 
	POTmax=20%.	ap.48
	CF/NC 30236
	Certificat de urbanism 
	nr.174/18.07.2012.
	2	Consiliul Judetean 	114	/	SC ROMTELECOM SA rep. 	RACORD F.O. ENEL - 	Călugăreni Uzunu		PEVA TEL 
	Giurgiu	2.07.2013	Adămoiu Mihai Bucureşti 1 P-ţa 	LOC. CĂLUGĂRENI - 	CONSTRUCT 
	Presei Libere, nr. 3-5	UZUNU	SRL Bucure?ti 
	Lucrările se vor executa 	Bd. Mihai Bravu,
	fără a se tulbura sub nicio	 nr. 107-119, bl. 
	 formă posesia asupra 	E1, sc. 5, 
	proprietă?ilor 	et.2,ap. 142
	învecinate ?i fără a se 
	afecta re?elele edilitare 
	existente în zonă
	Certificat de urbanism 
	nr. 242 din 18/09/2012
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	3	Consiliul Judetean 	115	/	SC Enel Distribuţie Muntenia 	ÎMBUNĂTĂ?IRE 	Călugăreni Uzunu		SC ENEL 
	Giurgiu	2.07.2013	SA-Zona MT-JT Giurgiu Giurgiu  	NIVEL DE TENSIUNE 	DISTRIBU?IE 
	str. Marin Drăcea, nr. 2	LOC.UZUNU, COM. 	MUNTENIA SA 
	CĂLUGĂRENI, JUD. 	Bucure?ti Bd. 
	GIURGIU - Zona MT-JT	Ion Mihalache 
	 Giurgiu - UO Călugăreni	nr. 41-43
	
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura sub nicio
	 formă posesia asupra 
	proprietă?ilor 
	învecinate ?i fără a se 
	afecta re?elele edilitare 
	existente în zonă
	Certificat de urbanism 
	nr. 221 din 31/08/2012
	4	Consiliul Judetean 	116	/	Comuna Mihai Bravu prin Primar 	Modernizare drumuri de 	Mihai Bravu Mihai Bravu		SC BUILDING 
	Giurgiu	12.07.2013	Ni?u Ion Mihai Bravu Mihai 	interes local în com. 	DESIGN 2000 
	Bravu 	Mihai Bravu, jud. Giurgiu	SRL ?tefăne?ti 
		Str. Coasta 
	L = 10,810 km	Câmpului nr. 22
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura în niciun
	 mod posesia asupra 
	proprietă?ilor 
	învecinate ?i fără a se 
	afecta re?elele edilitare 
	existe în zonă.
	Certificat de urbanism 
	nr. 118 din 11/04/2013
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	5	Consiliul Judetean 	117	/	SC SUNLIGHT SOLUTIONS SRL	Racord la Sistemul 	Stăneşti; Frăte?ti 		SC 837 Atelier 
	Giurgiu	15.07.2013	 rep. Mihnea Ioan Olariu 	Energetic Na?ional în 	Stăne?ti, Frăte?ti	de Arhitectură 
	Bucureşti 2 str. Mr. Laurenţiu 	Sta?ia Ghizdaru a 	SRL Bucure?ti 
	Claudian, nr.20, camera 2	Parcului Fotovoltaic 	Str. Iatropol nr. 
	Frăte?ti T22,T23 - 	9, ap. 2
	traseu cablu electric 
	subteran
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura în niciun
	 mod posesia asupra 
	proprietă?ilor 
	învecinate ?i fără a se 
	afecta re?elele edilitare 
	existe în zonă.
	Certificat de urbanism 
	nr. 121 din 14/04/2013
	6	Consiliul Judetean 	118	/	SC SUN NORD POWER SRL rep.	Branşament electric 	Stăneşti 		BIA Lucian Al. 
	Giurgiu	1.08.2013	 Ion Garagancea Giurgiu  str. 	pentru racordarea la SEN	Simion 
	Mircea cel Bătrân, bl.16, Parter	 a Centralei electrice 	Bucure?ti Bd. 
	fotovoltaice de 3 MWp -	Iuliu Maniu nr. 
	 GR NORD 1	14, bl. 13, sc. E, 
	lucrările se vor executa 	et. 2, ap. 208
	fără a se tulbura posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate şi fără a se 
	afecta reţelele edilitare 
	existente în zonă
	Certificat de urbanism 
	nr. 7 din 08/01/2013
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	7	Consiliul Judetean 	119	/	SC SEVANEL SRL - repr. Andrei 	Bazin piscicol cu 	Bucşani Bucşani		SC ENVIRO 
	Giurgiu	1.08.2013	Iulian Bulbucata Bulbucata 	exploatare de agregate 	INVESTMENT 
	minerale, amplasare 	SRL Mihăileşti 
	staţie de sortare, anexă 	Str. Dealului nr. 
	parter, împrejmuire şi 	36
	utilităţi
	Lucrările se vor executa 
	fără a se tulbura posesia 
	asupra proprietăţilor 
	învecinate şi fără a se 
	afecta reţelele edilitare 
	existente în zonă
	CF nr. 30832
	Certificat de urbanism 
	nr. 4 din 04/03/2013 
	(emis de Primăria 
	Bucşani)
	8	Consiliul Judetean 	127	/	OMV PETROM SA prin SC 	Umplere şi reconstrucţie 	Bucşani Bucşani		SC 
	Giurgiu	9.09.2013	AQUAPROIECT SA Bucureşti 6 	amplasament batal 	AQUAPROIECT
	Angheleşti	 SRL Bucureşti 
	St = 30624 mp; CF nr. 	Spl. 
	30241	Independenţei nr.
	Certificat de urbanism 	 294
	nr. 1 din 21/01/2013 
	(emis de Comuna 
	Bucşani)
	9	Consiliul Judetean 	128	/	SC OMV PETROM SA prin SC 	Lot 2 - Umplere şi 	Mîrşa Mîrşa		SC 
	Giurgiu	9.09.2013	AQUAPROIECT SA Bucureşti 1 	reconstrucţie ecologică 	AQUAPROIECT
	str. Coralilor, nr.22	amplasament batal Parc 	 SA Bucureşti 
	1 Videle	Spl. 
	St = 7280 mp; CF nr. 	Independenţei nr.
	30071	 294
	Certificat de urbanism 
	nr. 20 din 29/01/2013
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	10	Consiliul Judetean 	129	/	SC ALECU AGROCONSTRUCT 	LOCUINŢĂ PARTER	Buturugeni Buturugeni		SC 
	Giurgiu	9.09.2013	SRL, adm. Alecu Dumitru 	Scd = 74,67 mp; Su = 	COMPROIECT 
	Buturugeni Buturugeni Str. 	59,62 mp; Hmax = 6,10 	PARARSE SRL 
	Pădureni, nr. 484 bis, cam. 1	m;	Bolintin Vale Str.
	POT = 14,96 %; CUT = 	 Republicii, bloc 
	0,15;	B5, ap. 54
	CF nr. 31325
	Certificat de urbanism 
	nr. 232 din 09/08/2013
	11	Consiliul Judetean 	130	/	CERIU C. ELENA Herăşti Herăşti	MAGAZIN	Herăşti Herăşti		SC DAFLO 
	Giurgiu	16.09.2013	 	Sc = 40,00 mp; Sd = 	DESIGN SRL 
	80,00 mp; 	Bucureşti Aleea 
	POT = 22 %; CUT = 	Istru, nr. 2B, bl. 
	0,26	A 14C, sc. 6, ap. 
	Certificat de urbanism 	80
	nr. 111 din 08/04/2013
	12	Consiliul Judetean 	131	/	PĂUN NICOLAE Călugăreni 	Rest de executat lucrări: 	Călugăreni Călugăreni		BIA Andreea 
	Giurgiu	17.09.2013	Călugăreni 	"LOCUINŢĂ PARTER 	Ştefana Simona 
	ŞI ÎMPREJMUIRE"	Predescu 
	A.C. nr. 137 din 	Bucureşti Str. 
	22/08/2012	Vatra 
	Stadiul fizic al lucrărilor 	Luminoasă, nr. 
	rămase de executat - 50 	116
	%
	13	Consiliul Judetean 	132	/	TILĂ CONSTANTIN Buturugeni 	LOCUINŢĂ P + M	Buturugeni Buturugeni		SC MEDIA 
	Giurgiu	17.09.2013	Buturugeni 	Sc = 152,39 mp; Sd = 	KYOS SRL 
	225,03 mp; Su = 186,31 	Giurgiu Str. 
	mp; Hmax = 7,66 m; 	Decebal, bloc 
	POT = 13,00 %; CUT = 	55/2D, sc. D, et. 
	0,17;	I, ap. 66
	CF nr. 30680
	Certificat de urbanism 
	nr. 48 din 05/03/2013
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	14	Consiliul Judetean 	133	/	Stroe Ionel Popeşti Leordeni  	LOCUINŢĂ P + M	Călugăreni Uzunu		PFA Cristache 
	Giurgiu	17.09.2013	Str.Bateriei, nr.83A, ap.3.	Sc = 126,66 mp; Sd = 	Toma Giurgiu Ul.
	211,71 mp; Su = 167,06 	 Şoimului nr. 1
	mp; Hmax = 7,23 m;
	POT = 5,49 %; CUT = 
	0,1098;
	C.F. Nr. 31356
	Certificat de urbanism 
	nr. 200 din 10/07/2013
	15	Consiliul Judetean 	134	/	BRATU TITA Bucureşti 5 şos. 	LOCUINTĂ PARTER	Răsuceni Cucuruzu		SC LIGNA 
	Giurgiu	17.09.2013	Sălaj, nr.255,bl.1S, sc.1, et.4, 	Scd = 92,00 mp; Su = 	PROD COM SRL
	ap.216	74,18 mp; Hmax = 5,11 	 Târgovişte Str. 
	m; 	Al. I. Cuza, nr. 
	POT = 10 %; CUT = 0,1	12
	 %; 
	CF nr. 30155
	Certificat de urbanism 
	nr. 137 din 06/06/2013
	16	Consiliul Judetean 	135	/	SC SERBEL IMPORT-EXPORT 	MANSARDARE 	Putineiu Hodivoaia		SC Ovidiu 
	Giurgiu	23.09.2013	SRL rep. El Khalil Chadi Putineiu 	IMOBIL EXISTENT	Proiect Andrei 
	Hodivoaia 	Sc=Sd=268,82 	SRL Giurgiu str. 
	mp;Su=242,86 mp.	Clopotari, 
	CUTmax=0,42;POTmax	bl.517,sc.B, 
	=41,33;Hmax=7,20.	ap.16
	Certificat de urbanism 
	nr.156/20.05.2013.
	17	Consiliul Judetean 	136	/	Lazăr Veronica şi Lazăr Dumitru 	LOCUINŢĂ P + M, 	Buturugeni Buturugeni		SC AQUA 
	Giurgiu	25.09.2013	Bragadiru  Str.Sos.Alexandriei, 	UTILITĂŢI ŞI 	DESIGN SRL 
	nr.245, bl.p29, sc.1,ap.1.	ÎMPREJMUIRE	Bucureşti Str. 
	Sc = 62,00 mp; Sd = 	Dezrobirii, nr. 4, 
	120,00 mp; Su = 98,00 	bl. M25, ap. 67
	mp; Hmax = 8,40 m;
	POT = 11 %; CUT = 
	0,23
	CF nr. 31940
	Certificat de urbanism 
	nr. 129 din 22/04/2013
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	18	Consiliul Judetean 	137	/	Daut Steliana Liliana Giurgiu  	MAGAZIN	Stăneşti Onceşti		SC PROIECT 
	Giurgiu	26.09.2013	Str.Bucureşti, nr.33,et.1,ap.7.	Scd = 32,00 mp; Su = 	CONSULT SRL 
	25,72 mp; Hmax = 2,80 	Giurgiu Str. 
	m;	Bucureşti, bl. 
	POT = 2,43 %; CUT = 	105, parter
	0,024
	CF nr. 30835
	Certificat de urbanism 
	nr. 18 din 24/01/2013
	19	Consiliul Judetean 	138	/	SC RAMIRA SRL rep. Ioni?ă Ion	MODERNIZARE 	Mîrşa Mîr?a		SC ALCIS SRL 
	Giurgiu	27.09.2013	 Roata de Jos  	FERMĂ AGRICOLĂ - 	Alexandria Str. 
	SAT MÂRŞA, COM. 	Dr. Stanca, nr. 
	MÂRŞA	64/66, bloc L6, 
	Scd = 3008,78 mp; POT 	sc. B, parter
	= 78,78 %; CUT = 
	0,946.
	Certificat de urbanism 
	nr. 240 din 26/082013
	20	Consiliul Judetean 	139	/	S.C. AGROMEC PUTINEIU S.A. 	SILOZURI CEREALE, 	Putineiu Putineiu		SC EFECT SRL 
	Giurgiu	27.09.2013	 Rep. Oancea Tudor-administrator	MAGAZII, CÎNTAR 	Bucureşti Str. 
	 Putineiu Putineiu 	TIP BASCULĂ, 	Cristea Mateescu
	PLATFORME, 	 nr. 4, bl. 34, sc. 
	PARCAJE, ANEXE, 	B, parter, ap. 56
	ÎMPREJMUIRE ŞI 
	UTILITĂŢI
	Scd = 2165,00 mp; 
	Hmax = 6,06 m;
	POT = 27,06 %; CUT = 
	0,27
	Certificat de urbanism 
	nr. 51 din 05/03/2013
	CF nr. 30212

	Pagina 8 din 18	Nr. AC/ 	BENEFICIAR	OBIECTUL       	ADRESA       		PROIECTANT
	Nr 	EMITENT	Data 	AUTORIZARII	SOLICITARII	
	21	Consiliul Judetean 	140	/	PREDA RĂDUCU-ION 	LOCUINŢĂ PARTER	Buturugeni Buturugeni		SC Media Kyos 
	Giurgiu	30.09.2013	Buturugeni Buturugeni 	Sc=Sd=85,0 mp; 	SRL Giurgiu str. 
	Su=72,70 mp; 	Decebal, 
	POTmax=17,0%.	bl.55/2D, sc.D, 
	CUTmax=0,17;Hmax=5,	et.1, ap.66
	48 m.
	Certificat de urbanism 
	nr.235/13.08.2013
	22	Consiliul Judetean 	141	/	Biserica Creştină Baptistă "Sfânta 	Amenajare cimitir în 	Călugăreni Uzunu		SC PROIECT 
	Giurgiu	2.10.2013	Treime" rep.Pîrvu Vasile 	com. Călugăreni, sat 	CONSULT SRL 
	Bucureşti 3 Str.Prof.Iuliu Valaori, 	Uzunu	Giurgiu Şos. 
	nr.20.	St = 1898,00 mp; Sc = 	Bucureşti, bloc 
	32,94 mp;	105, sc. B, parter
	POT = 1,74 %; CUT = 
	0,017
	Certificat de urbanism 
	nr. 133 din 25/04/2013
	
	CF nr. 30960
	23	Consiliul Judetean 	142	/	Dorobăţ Dorel Bucureşti 3 	LOCUINŢĂ 	Mîrşa Mîrşa		SC TEHNIQUES
	Giurgiu	2.10.2013	Str.Mureşana, ,nr.7,bl.51A, 	UNIFAMILIALĂ ÎN 	 DES ARTS SRL 
	sc.1,ap.1	REGIM P + M	Giurgiu Str. I.C. 
	Sd = 151,15 mp; Su = 	Brătianu nr. 17
	135,00 mp; Hmax = 
	6,80 m;
	POT = 8,83 %; CUT = 
	0,08
	Certificat de urbanism 
	nr. 177 din 13/06/2013
	
	CF nr. 30106
	24	Consiliul Judetean 	143	/	IOFCEA SEVER şi IOFCEA 	LOCUINŢĂ P + M	Vedea Vedea		SC ZLINE 
	Giurgiu	2.10.2013	LUCIA Vedea Vedea 	Sc = 105,75 mp; Sd = 	ATELIER 
	211,50 mp; Su = 172,60 	ARHITECTURĂ
	mp; Hmax = 7,50 m;	 SRL Bucureşti 
	POT = 20 %; CUT = 
	0,31.
	Certificat de urbanism 
	nr. 82 din 09/04/2013
	CF nr. 30030
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	25	Consiliul Judetean 	144	/	SC GLACIAL PROD SRL rep. 	Amplasare staţie de 	Isvoarele Isvoarele		SC ROCK STAR 
	Giurgiu	2.10.2013	Ivan Vasile Popeşti-Leordeni  şos.	agregate minerale (nisip 	SERVICE SRL 
	 Olteniţei, nr. 218	- balast) - construcţie 	Târgovişte Str. 
	provizorie	Liniştii nr.21
	St = 5000 mp
	Construcţia va avea 
	caracter provizoriu pe 
	durata valabilităţii 
	contractului de asociere 
	în participaţiune încheiat
	 cu Consiliul local 
	Isvoarele
	Certificat de urbanism 
	nr. 220 din 31/08/2012
	26	Consiliul Judetean 	145	/	STANCIU ŞTEFAN Bucureşti 1 	MAGAZIE ŞI GARAJ	Putineiu Vieru		SC MEDIA 
	Giurgiu	4.10.2013	Blvd. Ion Mihalache, nr.96, 	Scd = 52,79 mp; POT = 	KYOS SRL 
	bl.44B, sc.A, ap.8	14,9 %; CUT = 0,21	Giurgiu Str. 
	Certificat de urbanism 	Decebal, bloc 
	nr. 66 din 15/03/2013	55/2D, sc. D, et. 
	CF nr. 30800	I, ap. 66
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	27	Consiliul Judetean 	146	/	ENE ILIE Stoeneşti Stoeneşti 	- Reparaţii şi consolidare 	Stoeneşti Stoeneşti	0	  
	Giurgiu	4.10.2013	imobil în regim de 
	urgenţă conform art. 7 
	alin.(1) din Legea 
	50/1991 privind 
	autorizarea executării 
	lucrărilor în regim de 
	urgenţă.
	- DTAC va fi elaborată 
	cu respectarea 
	avizelor/acordurilor şi 
	punctului  de vedere al 
	autorităţii competente 
	pentru protecţia 
	mediului, conform 
	Certificatului de 
	urbanism nr. 270 din 
	30/09/2013, în termen 
	de 90 zile de la emiterea 
	autorizaţiei de construire.
	28	Consiliul Judetean 	147	/	Bivolaru Dtru,Bivolaru Mariana şi	2 (DOUĂ) LOCUINŢE 	Buturugeni Buturugeni		SC PROIECT 
	Giurgiu	8.10.2013	 Bivolaru I.,Bivolaru Florentina 	P + M, UTILITĂŢI ŞI 	CONSULT SRL 
	Buturugeni Buturugeni 	ÎMPREJMUIRE	Giurgiu Str. 
	Sc = 2 x 85,50 mp; Sd = 	Bucureşti, bloc 
	2 x 162,00 mp; Su = 2 x 	105, sc. B, parter
	137,10 mp; Hmax = 
	6,22 m;
	POT = 21,38 %; CUT = 
	0,406;
	Certificat de urbanism 
	nr. 192 din 25/06/2013
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	29	Consiliul Judetean 	148	/	SC ELECTRIC ENERGY SRL, 	CENTRALĂ 	Gogoşari 		SC CTF - 
	Giurgiu	8.10.2013	rep. Zamfir Marius Giurgiu  Str. 	ELECTRICĂ 	SUNTECH SRL 
	Vaporului, bl. T1, sc. A, et. 2, ap. 	FOTOVOLTAICĂ - 	Bucureşti Str. 
	8	GOGOŞARI 7	Canotajului nr. 9
	St = 26900 mp; CF 
	31386;
	POT = 0,98 %; CUT = 
	0,0098;
	PUZ aprobat prin HCL 
	Gogoşari nr.49 din 
	18/09/2013
	Certificat de urbanism 
	nr. 218 din 23/07/2013
	30	Consiliul Judetean 	149	/	SC NEPTUN INVESTMENT 	PARC SOLAR DE 	Iepureşti Valter 		PFA Bogatu 
	Giurgiu	9.10.2013	CONSTRUCT SRL rep. Voicu Ion	PRODUCERE ENERGIE	Mărăcineanu	Eugen  
	 Bucureşti 4 str.Liveni, nr.51,	 ELECTRICĂ 2,5 MWp
	
	St = 78600 mp
	CF nr. 31695
	Certificat de urbanism 
	nr. 85 din 10/04/2012 
	(prelungit până la 
	10/04/2014)
	PUZ aprobat prin HCL 
	Iepureşti nr. 20 din 
	06/06/2013
	31	Consiliul Judetean 	150	/	Vlad Marian Isvoarele Isvoarele 	LOCUINŢĂ P + M	Isvoarele Isvoarele		SC Neo 
	Giurgiu	9.10.2013	Sc = 97,00 mp; Sd = 	Structural 
	189,00 mp; Su = 148 	Engineering SRL 
	mp;	Bucureşti Str. 
	Hmax = 7,37 m; POT = 	Cetatea Veche, 
	26 %; CUT = 0,23	nr. 8, bl. 3/4, sc. 
	Certificat de urbanism 	B, ap. 76
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	32	Consiliul Judetean 	151	/	PRIMĂRIA RĂSUCENI rep. 	Reparaţii la fosta clădire 	Răsuceni Cucuruzu		SC CLAS 
	Giurgiu	16.10.2013	Mare? Florin - Viceprimar 	a Consiliului Local 	PROCON SRL 
	Răsuceni  	(Popular) sat Cucuruzu	Giurgiu Str. 
	Certificat de urbanism 	Bucureşti, bl. 
	nr. 161 din 23/05/2013	26/863, sc. B, et.
	 1, ap. 23
	33	Consiliul Judetean 	152	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Vedea Vedea		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Vedea, sat Vedea
	
	Certificat de urbanism 
	nr. 254 din 29/08/2013
	34	Consiliul Judetean 	153	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Gostinu Gostinu		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Gostinu, sat 
	Gostinu
	Certificat de urbanism 
	nr. 246 din 29/08/2013
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	35	Consiliul Judetean 	154	/	Consiliul Judeţean Giurgiu rep. 	Montarea unei sirene de 	Găujani Găujani		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	Preşedinte Mustăţea Vasile Giurgiu	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	  Str.Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna 
	Găujani, sat Găujani
	Certificat de urbanism 
	nr. 248 din 29/08/2013
	36	Consiliul Judetean 	155	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Găujani Cetăţuia		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	Giurgiu  Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna 
	Găujani, sat Cetăţuia
	Certificat de urbanism 
	nr. 244din 29/08/2013
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	37	Consiliul Judetean 	156	/	Consiliul Judeţean Giurgiu rep. 	Montarea unei sirene de 	Găujani Pietrişu		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	Preşedinte Mustăţea Vasile Giurgiu	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	  Str.Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Găujani, sat 
	Pietrişu
	Certificat de urbanism 
	nr. 249 din 29/08/2013
	38	Consiliul Judetean 	157	/	Consiliul Judeţean Giurgiu  	Montarea unei sirene de 	Vedea Vedea		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Vedea, sat Vedea
	
	Certificat de urbanism 
	nr. 253 din 29/08/2013
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	39	Consiliul Judetean 	158	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Slobozia Slobozia		SC Camusat Rom
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	 Telecomunicaţii 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10	cadrul proiectului 	SRL Baloteşti 
	"Acţiuni comune pentru 	Str. Viilor nr. 5
	managementul situaţiilor 
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Slobozia, sat 
	Slobozia
	Certificat de urbanism 
	nr. 256 din 03/092013
	40	Consiliul Judetean 	159	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Oinacu Comasca		SC Contech 
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	Group SRL 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	Brăne?ti Str. 
	"Acţiuni comune pentru 	Nicolae Bălcescu,
	managementul situaţiilor 	 nr. 8A
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Oinacu, sat 
	Comasca
	Certificat de urbanism 
	nr. 247 din 28/08/2013
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	41	Consiliul Judetean 	160	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Oinacu Oinacu		SC Contech 
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	Group SRL 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	Brăne?ti Str. 
	"Acţiuni comune pentru 	Nicolae Bălcescu 
	managementul situaţiilor 	nr. 8A
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Oinacu, sat 
	Oinacu
	Certificat de urbanism 
	nr. 250 din 28/08/2013
	42	Consiliul Judetean 	161	/	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Montarea unei sirene de 	Oinacu Braniştea		SC Contech 
	Giurgiu	16.10.2013	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile 	avertizare - alarmare în 	Group SRL 
	Giurgiu  Str.Bucureşti, nr.10.	cadrul proiectului 	Brăne?ti Str. 
	"Acţiuni comune pentru 	Nicolae Bălcescu 
	managementul situaţiilor 	nr. 8A
	de urgenţă în caz de 
	evenimente hidro - 
	meteorologice şi poluării
	 accidentale a apei" în 
	comuna Oinacu, sat 
	Braniştea
	Certificat de urbanism 
	nr. 245 din 28/08/2013
	43	Consiliul Judetean 	162	/	Simion Constantin şi Simion 	LOCUINŢĂ P + 	Călugăreni Brăniştari		BIA Paul 
	Giurgiu	18.10.2013	Maria Bucureşti 4 Str.Intrarea 	M,UTILITĂŢI ŞI 	Vasilescu Giurgiu 
	Zgurei, nr.5, bl.P 21, SC.2, 	ÎMPREJMUIRE	Str. Plevnei nr. 6
	St = 2401 mp; CF nr. 
	30691
	Sc = 140,49 mp; Sd = 
	259,73 mp; Su = 226,11 
	mp; Hmax = 7,54 m;
	POT = 7,18 %; CUT = 
	0,122
	Certificat de urbanism 
	nr. 94 din 25/03/2013
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	44	Consiliul Judetean 	163	/	Mirea Mihai şi Mirea Ana Eugenia	LOCUINŢĂ PARTER, 	Călugăreni Uzunu		BIA Paul 
	Giurgiu	18.10.2013	 Călugăreni Uzunu 	UTILITĂŢI ŞI 	Vasilescu Giurgiu 
	ÎMPREJMUIRE	Str. Plevnei nr. 6
	St = 1018,00 mp; CF nr. 
	30947
	Sc = 139,75 mp; Su = 
	117,12 mp; Hmax = 
	4,35 m;
	POT = 13,73 %; CUT = 
	0,137
	Certificat de urbanism 
	nr. 412 din 
	28/10/2011(prelungit 
	până la 28/10/2013)
	45	Consiliul Judetean 	164	/	Sandu Paul Călugăreni Hulubeşti 	LOCUINŢĂ P + M, 	Călugăreni Hulubeşti		BIA Paul 
	Giurgiu	18.10.2013	UTILITĂŢI ŞI 	Vasilescu Giurgiu 
	ÎMPREJMUIRE	Str. Plevnei nr. 6
	St = 1987 mp; CF nr. 
	30899
	Sc = 184,15 mp; Sd = 
	368,30 mp; Su = 288,15 
	mp; Hmax = 6,61 m;
	POT = 8,74 %; CUT = 
	0,175 
	Certificat de urbanism 
	nr. 411 din 28/10/2011
	46	Consiliul Judetean 	165	/	Scholten Maria Bragadiru  	Locuinţă P + 1, utilităţi 	Călugăreni Călugăreni		BIA Ene Dan 
	Giurgiu	18.10.2013	Str.Povernei, nr.44, 	şi împrejmuire	Jilava Str. Gării 
	bl.D3-1,et.2,ap. 5	St = 665 mp - LOT 1; 	nr. 83
	CF nr. 30800
	Sc = 160,40 mp; Sd = 
	249,65 mp; Hmax = 
	6,70 m;
	Certificat de urbanism 
	nr. 401 din 27/10/2011 
	(prelungit până la 
	27/10/2013)
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	47	Consiliul Judetean 	166	/	Vlad Ioan şi Vlad Maria Bucureşti 	Locuinţă Sp + P + 1E	Buturugeni Buturugeni		SC Lora 
	Giurgiu	18.10.2013	3 Str.Dristorului, nr.108 - 110, 	St = 2000 mp CF nr. 	Construct SRL 
	bl.16/abc, sc.B, et.4,ap.66.	31939	Giurgiu Fdt. 
	Sc = 171,68 mp; Sd = 	Digului nr. 7
	314,24 mp; Su = 256,92 
	mp; Hmax = 7,55 m;
	POT = 8,6%; CUT = 
	0,16
	Certificat de urbanism 
	nr. 128 din 22/04/2013
	48	Consiliul Judetean 	167	/	SC DWIDARI GROUP SRL rep. 	Lucrări de construcţie 	Călugăreni Uzunu		SC RVC 
	Giurgiu	21.10.2013	Hagiu Lavinia Călugăreni Uzunu 	rămase de executat la 	GLOBAL 
	obiectivul:	GROUP SRL 
	ADĂPOST PENTRU 	Bucureşti Str. 
	ANIMALE DE 	Cristian 
	COMPANIE (CÂINI) 	Popişteanu nr. 
	FĂRĂ STĂPÂN	2-4
	Lucrări rămase de 
	executat: 45% (hale şi 
	padocuri - 65%; 
	gospodărie de apă - 20%;
	 microstaţie de 
	epurare/fosă septică - 
	50%; padocuri exterioare
	 - 100%; circulaţii 
	carosabile 
	exterioare/parcări - 30%;
	 spaţii verzi, parc, alei 
	pietonale - 50%)
	Şef Serviciu,
	Ing. Daniel Popescu

