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Lista autorizaţiilor de construire
eliberate în luna 

 
 

Nr. şi data 
autorizaţiei  

Numele şi
prenumele

solicitanţilor
12/22.06.2017 RADU

CRINEL
13/22.06.2017 NICA

ELIZA
14/22.06.2017 DOBRE

LOREDANA
15/22.06.2017 GHEORGHE

DOREL-DĂNU
16/22.06.2017 STOICA

GHEORGHE
17/29.06.2017 LUPU

MARIN
18/29.06.2017 GUȘĂ

ION 
 
 
 
  Prezenta listă a fost afişată pentru asigurarea caracterului public, în temeiul art. 54 alin. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si 
Locuinţei nr. 839/2009. 
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Lista autorizaţiilor de construire 
eliberate în luna iunie 2017 

Numele şi 
prenumele 

solicitanţilor 

Adresă 
imobil 

(sat, nr,) 

Scopul eliberării
autorizaţiei de construire

RADU 
CRINEL 

Tinosu 
nr. 216 

Construire branțament alimentare 
cu gaze naturale 

NICA 
LIZA 

Tinosu 
Nr. 92 

Construire branțament alimentare 
cu gaze naturale

DOBRE 
LOREDANA 

Tinosu 
Nr. 71 

Construire branțament alimentare 
cu gaze naturale

GHEORGHE 
DĂNUȚ 

Predești 
Nr. 259 

Construire branțament alimentare 
cu gaze naturale

STOICA 
GHEORGHE 

Tinosu 
Nr. 395 

Construire branșament la rețeaua 
public de en. Electrică

LUPU 
MARIN 

Tinosu 
Nr. 410 

Construire branşament alimentare 
cu gaze naturale

ȘĂ 
 

Tinosu 
Nr. 125 

Construire branşament alimentare 
cu gaze naturale

Prezenta listă a fost afişată pentru asigurarea caracterului public, în temeiul art. 54 alin. (1) din 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si 

Responsabil, 
Sorina Stan 

www.comunatinosu.ro 

Scopul eliberării 
autorizaţiei de construire 

țament alimentare 
cu gaze naturale  
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cu gaze naturale 
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cu gaze naturale 
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cu gaze naturale 
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public de en. Electrică 
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Construire branşament alimentare 
cu gaze naturale 

Prezenta listă a fost afişată pentru asigurarea caracterului public, în temeiul art. 54 alin. (1) din 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si 


