	SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE INTRE
	01/07/2013	si	31/10/2013
	Nr 	EMITENT	Nr. CU/Data emiterii	BENEFICIAR	Obiectul solicitarii	Adresa solicitarii	Observati
	i
	1	Consiliul 	197	/	02/07/2013	Oprea Păune şi Oprea Maria	Obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Gorneni
	Judetean Giurgiu	desfiinţare pentru 
	"LOCUINŢĂ EXISTENTĂ"	intravilan
	 şi construire "LOCUINŢĂ 
	2	Consiliul 	198	/	02/07/2013	SC ECO STAR SRL rep. 	obţinerii autorizaţiei de 	Comana Grădiştea
	Judetean Giurgiu	Boiangiu Mihai	construire pentru "BAZIN 
	PISCICOL GRĂDIŞTEA 2"	CF /NC 31731
	3	Consiliul 	199	/	10/07/2013	VIŞANA  RADA	obţinerea autorizaţiei de 	Oinacu Comasca
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ PARTER".	intravilan, CF/NC 30314
	4	Consiliul 	200	/	10/07/2013	Stroe Ionel	obţinerea autorizaţiei de 	Călugăreni Uzunu
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M".	intravilan
	5	Consiliul 	201	/	10/07/2013	?ÎRCĂ ILIE	ob?inerii autoriza?iei de 	Oinacu Brani?tea
	Judetean Giurgiu	construire "MANSARDARE 
	CONSTRUC?IE C3"	CF 30245
	6	Consiliul 	202	/	10/07/2013	SC M & I AGREGAT 	ob?inerea autoriza?iei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	CONSTRUCT SRL	construire "Anexă 
	exploatare agricolă - adăpost	CF 32100
	 animale ( construc?ie 
	7	Consiliul 	203	/	10/07/2013	SC M & I AGREGAT 	ob?inerea autoriza?iei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	CONSTRUCT SRL	construire "Construc?ie 
	provizorie - clădiri ?i 	CF32099
	foi?oare pe structură de 
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	8	Consiliul 	204	/	10/07/2013	GHEORGHE IOANA	obţinerea autorizaţiei de 	Herăşti Herăşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M".	intravilan, CF/NC 30040
	9	Consiliul 	205	/	10/07/2013	CONSTANTIN VASILE	obţinerea autorizaţiei de 	Herăşti Herăşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ PARTER ŞI 	intravilan, CF/NC 30925
	ÎMPREJMUIRE".
	10	Consiliul 	206	/	10/07/2013	GAGIU CORNEL	obţinerea autorizaţiei de 	Herăşti Herăşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M ŞI 	intravilan, CF/NC 30924
	ÎMPREJMUIRE TEREN".
	11	Consiliul 	208	/	10/07/2013	GRECU VIOREL	obţinerea autorizaţiei de 	Vedea Vedea
	Judetean Giurgiu	construire pentru " ANEXE 
	GOSPODĂREŞTI DE UZ 	intravilan, CF/NC 30530
	CASNIC (garaj auto şi 
	12	Consiliul 	209	/	10/07/2013	AXINTE IONUŢ-NICUŞOR şi 	obţinerea autorizaţiei de 	Slobozia Slobozia
	Judetean Giurgiu	AXINTE 	construire pentru 
	FLORENTINA-NICOLETA	"LOCUINŢĂ P+M".	intravilan, CF/NC 31093
	13	Consiliul 	210	/	10/07/2013	IANCU OIŢA	obţinerii autorizaţiei de 	Găujani Găujani
	Judetean Giurgiu	desfiinţare "CONSTRUCŢII 
	EXISTENTE" şi construire 	CF 30576
	"LOCUINŢĂ"
	14	Consiliul 	211	/	10/07/2013	SC EL-MONT CONSULTING 	obţinerea autorizaţiei de 	Ulmi Trestieni
	Judetean Giurgiu	SRL	construire pentru "POZARE 
	CABLU MEDIE TENSIUNE	extravilan
	 ÎNTRE PUNCT DE 
	15	Consiliul 	212	/	10/07/2013	SC Enel Distribuţie Muntenia 	"Imbunătăţire tensiune în 	Iepureşti Valter Mărăcineanu
	Judetean Giurgiu	SA-Zona MT-JT Giurgiu rep. 	localitatea Valter 
	Constantin Gheban	Mărăcineanu, com. Iepureşti,
	 jud. Giurgiu - Zona MT-JT 	extravilan
	16	Consiliul 	213	/	10/07/2013	SC HERA ECOAGRICULTURA	obţinerea autorizaţiei de 	Herăşti Herăşti
	Judetean Giurgiu	 SRL rep. Matei Laurenţiu Florin	construire pentru "HALĂ 
	CU DESTINAŢIA DE 	extravilan, CF/NC 30527
	CIUPERCĂRIE , REGIM DE
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	17	Consiliul 	214	/	10/07/2013	SC SKYLINE POWER SRE rep. 	" Construire racord la 	Buc?ani,Crevedia Mare, 
	Judetean Giurgiu	Mihnea Ioan Olariu	Sistemul Energetic Na?ional	Mîr?a,Roata de Jos 
	 în sta?ia Mîr?a a Parcului 	Buc?ani,Crevedia Mare, 
	Fotovoltaic Buc?ani T 13 - 	Mîr?a,Roata de Jos
	extravilan
	18	Consiliul 	215	/	17/07/2013	SC GLACIAL PROD SRL rep. 	" Recalibrarea albiei minore a	Isvoarele 
	Judetean Giurgiu	Ivan Vasile	 râului Arge? ( Km 40+750 -
	 46+000 ) perimetrul 	extravilan-albia minoră a râului
	Isvoarele, com. Isvoarele, 
	19	Consiliul 	216	/	22/07/2013	PRIMĂRIA MÎR?A rep. 	" REABILITARE SISTEM 	Mîrşa Măr?a
	Judetean Giurgiu	Drăgan Virginia	STRADAL ÎN 
	LOCALITATEA MÎR?A  "
	20	Consiliul 	217	/	22/07/2013	Porteli Armand ?i Porteli 	elaborare Plan Urbanistic 	Călugăreni Călugăreni
	Judetean Giurgiu	Patricia	Zonal ( P.U.Z. ), în vederea 
	ob?inerii autoriza?iei de 	extravilan , CF 31398
	construire pentru 
	21	Consiliul 	218	/	23/07/2013	SC ELECTRIC ENERGY SRL, 	ob?inerii autoriza?iei de 	Gogoşari 
	Judetean Giurgiu	rep. Zamfir Marius	construire pentru: 
	”CENTRALĂ ELECTRICĂ 	CF/NC 31386
	FOTOVOLTAICĂ - 
	22	Consiliul 	219	/	24/07/2013	SC Orange România rep. SC 	" INSTALARE CABLU 	Izvoarele,Toporu 
	Judetean Giurgiu	TCR Projects Interna?ional 	FIBRĂ OPTICĂ "	Izvoarele,Toporu
	Trade SRL
	23	Consiliul 	220	/	24/07/2013	NEGRU NICOLAE	obţinerea autorizaţiei de 	Schitu Schitu
	Judetean Giurgiu	desfiinţare pentru 
	"LOCUINŢĂ PARTER".	intravilan, CF 30792
	24	Consiliul 	221	/	25/07/2013	CIUPITU FLORIN	obţinerii autorizaţiei de 	Gogoşari Gogoşari
	Judetean Giurgiu	construire pentru  
	"LOCUINŢĂ".	CF 30091
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	25	Consiliul 	222	/	25/07/2013	SC ENEL DISTRIBUŢIE 	obţinerea autorizaţiei de 	Călugăreni Călugăreni
	Judetean Giurgiu	MUNTENIA SA	construire 
	pentru"ÎMBUNĂTĂŢIRE  	intravilan
	TENSIUNE CĂLUGĂRENI 
	26	Consiliul 	223	/	30/07/2013	DRAGNE IONEL	obţinerii autorizaţiei de 	Călugăreni Călugăreni
	Judetean Giurgiu	construire "LOCUINŢĂ 
	PARTER".	intravilan, CF/NC 31073
	27	Consiliul 	224	/	31/07/2013	BACIU DELIA	obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Chirculeşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M, ANEXĂ	intravilan, CF 31691, Nc 258
	 GOSPODĂREASCĂ, 
	28	Consiliul 	225	/	05/08/2013	SC RCS & RDS rep. Moro?anu 	ob?inerea autoriza?iei de 	Călugăreni Crucea de Piatră
	Judetean Giurgiu	?tefan	construire pentru " 
	Amplasare sta?ii de bază 
	pentru servicii de 
	29	Consiliul 	226	/	05/08/2013	CON ELCO SRL, administrator 	obţinerii autorizaţiei de 	Oinacu Oinacu
	Judetean Giurgiu	Pitroacă Marina Nicoleta	desfiinţare construcţie C5 
	(parţial) şi a autorizaţiei de 	extravilan, CF 30081/NC 64
	construire pentru ” Hală 
	30	Consiliul 	227	/	05/08/2013	SC ELCOTRADE SRL, 	obţinerii autorizaţiei de 	Oinacu Oinacu
	Judetean Giurgiu	administrator Pitroacă Marina 	desfiinţare construcţie C3 
	Nicoleta	(parţial) şi a autorizaţiei de 	extravilan, CF 30081/NC 64
	construire pentru ” Hală 
	31	Consiliul 	228	/	05/08/2013	COMUNA GOGO?ARI rep. 	obţinerii autorizaţiei de 	Gogoşari Gogo?ari
	Judetean Giurgiu	Ple?ea Ilie	construire pentru "CENTRU 
	DE ÎNGRIJIRE DE ZI 	intravilan, CF / NC 30087
	PENTRU COPII AFLAŢI 
	32	Consiliul 	229	/	05/08/2013	SC ENERGY NORD ELECTRIC	construire " POST DE 	Stăneşti 
	Judetean Giurgiu	 prin adm. Ion Garagancea	CONEXIUNE ?I RACORD 
	L.E.S. PENTRU 	extravilan
	RACORDAREA LA S.E.N. 
	33	Consiliul 	230	/	05/08/2013	S.C. Forevsol Energy S.R.L rep. 	construire "CENTRALĂ 	Putineiu 
	Judetean Giurgiu	Gu?atu Andreea Oana	FOTOVOLTAICĂ CU O 
	CAPACITATE DE 1 MW"	extravilan, CF 30120
	6 noiembrie 2013	Pagina 4 din 11

	Nr 	EMITENT	Nr. CU/Data emiterii	BENEFICIAR	Obiectul solicitarii	Adresa solicitarii	Observati
	i
	34	Consiliul 	231	/	05/08/2013	S.C. Forevsol Energy S.R.L rep. 	construire "CENTRALĂ 	Putineiu 
	Judetean Giurgiu	Gu?atu Andreea Oana	FOTOVOLTAICĂ CU O 
	CAPACITATE DE 1 MW"	intravilan, CF 30120
	35	Consiliul 	235	/	13/08/2013	PREDA RĂDUCU-ION	obţinerea autorizaţiei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ PARTER".	intravilan, CF/NC 32084
	36	Consiliul 	242	/	27/08/2013	Mizdrescu Ion	ob?inerea autoriza?iei de 	Oinacu Brani?tea
	Judetean Giurgiu	desfiin?are pentru 
	"Construc?ie ( C2 ) ?i 	CF 30076
	par?ial C3" ?i construire 
	37	Consiliul 	243	/	27/08/2013	COMUNA CĂLUGĂRENI rep. 	construire " Clădire I.S.U. 	Călugăreni Călugăreni
	Judetean Giurgiu	Voinea Marin - Primar	Parter, împrejmuire, pu? 
	forat, minista?ie de epurare 	intravilan
	?i racordare la utilită?i    "
	38	Consiliul 	244	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Găujani Cetăţuia
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	incinta Şcolii Cetăţuia
	alarmare în cadrul proiectului
	39	Consiliul 	245	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Oinacu Braniştea
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan - Şcoala generală 
	alarmare în cadrul proiectului
	40	Consiliul 	246	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Gostinu Gostinu
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan - incintă sediu nou 
	alarmare în cadrul proiectului
	41	Consiliul 	247	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Oinacu Comasca
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan - Şcoala Generală 
	alarmare în cadrul proiectului
	42	Consiliul 	248	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu rep. 	Obţinerea autorizaţiei de 	Găujani Găujani
	Judetean Giurgiu	Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan
	alarmare în cadrul proiectului
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	43	Consiliul 	249	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu rep. 	Obţinerea autorizaţiei de 	Găujani Pietrişu
	Judetean Giurgiu	Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan
	alarmare în cadrul proiectului
	44	Consiliul 	250	/	28/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Oinacu Oinacu
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan - Căminul Cultural 
	alarmare în cadrul proiectului
	45	Consiliul 	251	/	28/08/2013	ROŞCA FLOAREA	obţinerii auturizaţiei de 	Putineiu Hodivoaia
	Judetean Giurgiu	desfiinţare "IMOBIL 
	EXISTENT" şi construire" 	intravilan, CF 30855
	LOCUINŢĂ "
	46	Consiliul 	252	/	29/08/2013	BOBU 	obţinerea autorizaţiei de 	Putineiu Hodivoaia
	Judetean Giurgiu	BENONE-CONSTANTIN	construire pentru "CASĂ DE
	 VACANŢĂ".	intravilan, CF/NC 30667
	47	Consiliul 	253	/	29/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu  	Obţinerea autorizaţiei de 	Vedea Vedea
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan - incintă sediu 
	alarmare în cadrul proiectului
	48	Consiliul 	254	/	29/08/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Vedea Vedea
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan - Grădiniţa nr.2
	alarmare în cadrul proiectului
	49	Consiliul 	255	/	30/08/2013	Ungureanu Marian Claudiu	ob?inerea autoriza?iei de 	Vedea Vedea
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUIN?Ă P+M ?I 	CF 30533
	ANEXĂ"
	50	Consiliul 	256	/	03/09/2013	Consiliul Judeţean Giurgiu 	Obţinerea autorizaţiei de 	Slobozia Slobozia
	Judetean Giurgiu	rep.Preşedinte Mustăţea Vasile	construire pentru "Montarea 
	unei sirene de avertizare - 	intravilan
	alarmare în cadrul proiectului
	51	Consiliul 	257	/	03/09/2013	PRALEA PETRU	obţinerii autorizaţiei de 	Singureni Singureni
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+1E"	CF 30253
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	52	Consiliul 	258	/	06/09/2013	COMUNA CĂLUGĂRENI rep. 	construire"Clădire I.S.U. 	Călugăreni Călugăreni
	Judetean Giurgiu	Voinea Marin - primar	Parter, împrejmuire, pu? 
	forat, minista?ie de epurare 	CF 31411
	?i racordare la utilită?i "
	53	Consiliul 	259	/	09/09/2013	BOŢE IONEL-FLORIAN	obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Iepureşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+1E"	intravilan, CF/NC 31537
	54	Consiliul 	261	/	09/09/2013	SC ENERGY AREA SRL rep. 	construire" Centrală 	Gogoşari Izvoru
	Judetean Giurgiu	Ion Garagancea	Electrică Fotovoltaică 1 
	MWp Izvoru - GR, compusă 	CF 31176
	din dispecerat electric, racord
	55	Consiliul 	262	/	09/09/2013	PUŞCAŞ  ALEXANDRINA	obţinerea autorizaţiei de 	Stăneşti Stăneşti
	Judetean Giurgiu	desfiinţare pentru "ANEXE 
	PARTER"  şi autorizaţiei de 	intravilan, CF 30438
	construire" LOCUINŢĂ 
	56	Consiliul 	263	/	09/09/2013	PETRE  IONEL şi PETRE 	obţinerea autorizaţiei de 	Buturugeni Pădureni
	Judetean Giurgiu	CRISTINA	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+1, 	intravilan, CF 32127, NC 1230
	UTILITĂŢI ŞI 
	57	Consiliul 	265	/	19/09/2013	SNTGN TRANSGAZ SA	Obţinerea autorizaţiei de 	Bucşani Podişor
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"PT+CS+SF Staţie de 	extravilan
	comprimare Podişor, com. 
	58	Consiliul 	266	/	26/09/2013	ANTALFIA ALEXANDRU	obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Valter Marăcineanu
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ PARTER, 
	ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI 	intravilan, CF/NC 31388
	59	Consiliul 	267	/	26/09/2013	Ionescu Nicolae Adrian	construire "Anexă 	Stăneşti 
	Judetean Giurgiu	gospodărească a exploataţiei 
	agricole ( împrejmuire, 	CF 30246
	amplasare construcţie 
	60	Consiliul 	268	/	30/09/2013	MĂRGEAN PAUL şi 	obţinerea autorizaţiei de 	Stoeneşti Tangâru
	Judetean Giurgiu	MĂRGEAN NECULA	construire "LOCUINŢĂ 
	S+P+1E+M ".	intravilan,CF/NC 30876
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	61	Consiliul 	269	/	30/09/2013	DINICU I. GHEORGHE	obţinerea autorizaţiei de 	Stoeneşti Stoeneşti
	Judetean Giurgiu	desfiinţare pentru 
	"LOCUINŢĂ PARTER" ŞI 	intravilan, CF 30629, NC 394
	autorizaţiei de construire 
	62	Consiliul 	270	/	30/09/2013	ENE ILIE	Reparaţii şi consolidare 	Stoeneşti Stoeneşti
	Judetean Giurgiu	imobil
	intravilan
	63	Consiliul 	271	/	30/09/2013	Pocan Amalia	Obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Iepureşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ, ANEXĂ , 	intravilan
	UTILITĂŢI ŞI 
	64	Consiliul 	272	/	30/09/2013	Gheorghe Dumitru	Obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Valter Mărăcineanu
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M, 
	ÎMPREJMUIRE ŞI 	intravilan
	65	Consiliul 	273	/	01/10/2013	Comuna Oinacu	ELABORARE PLAN 	Oinacu Oinacu Braniştea şi 
	Judetean Giurgiu	URBANISTIC DE ZONĂ 	Comasca
	PENTRU  "EXTINDERE 
	INTRAVILAN  COMUNA 	extravilan
	66	Consiliul 	274	/	01/10/2013	Comuna Clejani - viceprimar 	Elaborare PUZ în vederea 	Clejani Sterea şi Neajlovu
	Judetean Giurgiu	Constantin Costin	extinderii intravilanului 
	comunei Clejani
	67	Consiliul 	275	/	03/10/2013	LUPU MARIETA NADIA	obţinerea autorizaţiei de 	Stoeneşti Stoeneşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M".	intravilan, CF31155, NC 153
	68	Consiliul 	276	/	03/10/2013	COMUNA OINACU 	ob?inerea autoriza?iei de 	Oinacu Oinacu
	Judetean Giurgiu	reprezentant Burtavel 	construire pentru 
	Lauren?iu-primar	"REPARA?II CAPITALE 	intravilan, CF 30338
	LA ÎMPREJMUIRE"
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	69	Consiliul 	277	/	04/10/2013	STAN MARIAN	întocmire P.U.Z. pentru 	Mihai Bravu 
	Judetean Giurgiu	construire " FERMĂ DE 
	PORCI "	extravilan, CF nr. 30232
	70	Consiliul 	278	/	04/10/2013	Nania Persida Abigal ?i Nania 	ob?inerea autoriza?iei de 	Oinacu Oinacu
	Judetean Giurgiu	Cătălin	desfiin?are "ANEXĂ 
	PARTER ( C3 ) ?I 	CF 30403
	PAR?IAL LOCUIN?Ă ( C1
	71	Consiliul 	279	/	04/10/2013	Dumitrescu Ana Maria	construire "  CASĂ DE 	Iepureşti Valter Mărăcineanu
	Judetean Giurgiu	VACAN?Ă P+M "
	intravila, CF 31457
	72	Consiliul 	280	/	07/10/2013	PRIMĂRIA RĂSUCENI 	"REPARA?II LA 	Răsuceni Cucuruzu
	Judetean Giurgiu	reperezentant Mare? Florin	ACOPERI? DISPENSAR 
	UMAN CUCURUZU"	intravilan
	73	Consiliul 	281	/	07/10/2013	BĂROIU EMILIA	obţinerea autorizaţiei de 	Mihai Bravu Mihai Bravu
	Judetean Giurgiu	construire pentru " 
	EXTINDERE LOCUINŢĂ 	intravilan,CF/NC 30353
	(C3) CU  P+1E".
	74	Consiliul 	282	/	08/10/2013	SC ALECU AGROCONSTRUCT	Obţinerea autorizaţiei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	 SRL, adm. Alecu Dumitru	construire pentru: 
	"LOCUINŢĂ"	intravilan CF 32136
	75	Consiliul 	283	/	08/10/2013	IACOB MIRELA	obţinerea autorizaţiei de 	Stoeneşti Stoeneşti
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+1, 	intravilan, CF/NC 31055
	ÎMPREJMUIRE ŞI GARAJ".
	76	Consiliul 	285	/	09/10/2013	NICULAE FLORIN MARIAN	obtinerea autorizatiei de 	Mîrşa Mîrşa
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"LOCUINTA".	CF 30110
	77	Consiliul 	288	/	09/10/2013	MATEI ADRIAN DANIEL	Obţinerea autorizaţiei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	construire pentru: 
	"LOCUINŢĂ PARTER ŞI 	intravilan, CF 32138
	GARAJ".
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	78	Consiliul 	289	/	09/10/2013	CHIRIAC EUGEN	obţinerea autorizaţiei de 	Herăşti Herăşti
	Judetean Giurgiu	construire "LOCUINŢĂ 
	P+1E"	intravilan, CF 30997
	79	Consiliul 	290	/	09/10/2013	ALEXANDRU DORINEL şi 	obţinerea autorizaţiei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	ALEXANDRU MIHAELA	construire pentru 
	"LOCUINŢĂ P+M ŞI 	intravilan,CF/NC 30294
	ÎMPREJMUIRE"
	80	Consiliul 	291	/	09/10/2013	TONCEA GHEORGHIŢA	obţinerea autorizaţiei de 	Buturugeni Buturugeni
	Judetean Giurgiu	construire pentru " 
	LOCUINŢĂ P+M "	intravilan, CF 32078
	81	Consiliul 	292	/	09/10/2013	Petcu Mihai Daniel 	Obţinerea autorizaţiei de 	Iepureşti Valter Mărăcineanu
	Judetean Giurgiu	Întreprindere Individuală	construire pentru 
	"PENSIUNE 
	AGROTURISTICĂ P+1".	intravilan
	82	Consiliul 	293	/	09/10/2013	OMV PETROM SA 	LUCRĂRI DE REFACERE 	Mîrşa Mîrşa
	Judetean Giurgiu	reprezentată de  SC Halcrow 	A TERENULUI AFERENT 
	SRL	SONDEI 379 VIDELE 	extravilan
	VEST, GIURGIU
	83	Consiliul 	294	/	09/10/2013	SC OMV PETROM SA - ASSET	Obţinerea autorizaţiei de 	Mîrşa Mîrşa
	Judetean Giurgiu	 V Moesia Nord rep.Dumitru 	construire pentru "Lucrări de
	Florin	 suprafaţă foraj, foraj sondă, 	extravilan
	echipare de suprafaţă şi Lea 
	84	Consiliul 	295	/	09/10/2013	SC OMV Petrom SA - ASSET V 	Obţinerea autorizaţiei de 	Mîrşa Mîrşa
	Judetean Giurgiu	Moesia Nord rep.Dumitru Florin	construire pentru "Lucrări de
	 suprafaţă foraj ,foraj sondă, 	extravilan
	echipare de suprafaţă şi LEA 
	85	Consiliul 	296	/	09/10/2013	SC OMV PETROM SA - ASSET	Obţinerea autorizaţiei de 	Mîrşa Mîrşa
	Judetean Giurgiu	 V MOESIA NORD rep.Dumitru 	construire pentru "Lucrări de
	Florin	 suprafaţă  foraj, foraj sondă, 	extravilan
	echipare de suprafaţă şi Lea 
	86	Consiliul 	297	/	09/10/2013	S.C. OMV PETROM S.A. prin 	"F.R.D. VIDELE G2 	Bucşani Bucşani
	Judetean Giurgiu	SC GAUSS SRL	ETAPA1 CAREU SONDE  
	CU  DRUM  DE  ACCES ŞI  	extravilan , CF 30380
	CONDUCTE  AFERENTE ( 
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	87	Consiliul 	298	/	10/10/2013	SC AGRORAL SERV SRL rep. 	" RACORDARE 	Gogoşari 
	Judetean Giurgiu	Bălan Marin	CENTRALĂ ELECTRICĂ 
	FOTOVOLTAICĂ 
	GOGO?ARI 4  LA S.E.N "
	88	Consiliul 	299	/	10/10/2013	SC PAN DAVID SIM SRL	obţinerea autorizaţiei de 	Schitu Schitu
	Judetean Giurgiu	construire pentru 
	"SILOZURI ŞI CLĂDIRE 	intravilan,CF 347/N
	CU DESTINAŢIA DE CORP
	89	Consiliul 	300	/	14/10/2013	Hamade Nadim	obţinerii autorizaţiei de 	Schitu Bila
	Judetean Giurgiu	construire pentru "Magazie 
	depozitare cereale".	extravilan
	90	Consiliul 	301	/	15/10/2013	Gavrilă Dumitru	obţinerea autorizaţiei de 	Stăneşti Ghizdaru
	Judetean Giurgiu	construire pentru " 
	MAGAZIN ŞI UTILITĂŢI 	intravilan
	".
	91	Consiliul 	303	/	17/10/2013	SC R ART SRL reprezentant 	obţinerea autorizaţiei de 	Găujani Găujani
	Judetean Giurgiu	Păsărică Florentin Cristian	construire pentru 
	"MAGAZIN UNIVERSAL".	intravilan,CF/NC 30671
	92	Consiliul 	305	/	28/10/2013	COMUNA GOGOŞARI 	obţinerea autorizaţiei de 	Gogoşari Izvoru
	Judetean Giurgiu	reprezentant Pleşea Ilie	construire pentru 
	"ALIMENTARE CU APĂ A	intravilan
	 SATULUI IZVORU".
	93	Consiliul 	306	/	28/10/2013	NIMARA VALENTIN şi 	întocmire PUZ pentru 	Letca Nouă Letca Nouă
	Judetean Giurgiu	NIMARA RODICA	obţinerea autorizaţiei de 
	construire "CIUPERCĂRIE".	extravilan,CF/NC 31242
	Şef Serviciu,
	Ing. Daniel Popescu
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