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Lista certificatelor de urbanism
eliberate în luna 

 
Nr. şi data 

certificatului 
de urbanism 

 

Numele şi
prenumele

solicitanţilor

22/06.06.2017 GÎDEA 
FLORIN 

23/07.06.2017 GHERASE
MIHAIL 

24/08.06.2017 IANCU 
ION-ADRIAN

25/14.06.2017 STOICA 
ELENA 

26/14.06.2017 URSOV 
VALENTIN-SILVIU

27/19.06.2017 MARICAN
CONSTANTIN

28/20.06.2017 GHEORGHE
MIHAI 

29/21.06.2017 METEA 
MIHAI 

30/28.06.2017 ȘTEFAN
RODICA

31/28.06.2017 GHEORGHE
FLOREA

32/28.06.2017 PETRACHE
NICULAE

   
 

    Prezenta listă a fost afişată pentru asigurarea caracterului public, în temeiul art. 41 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transpor
839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Lista certificatelor de urbanism 
eliberate în luna iunie 2017 

 

Numele şi 
prenumele 

solicitanţilor 

Identificare 
imobil 

(sat, nr.) 
 

Scopul eliberării
certificatului de urbanism

 
 

Pisculești 
Nr. 44 

Desființare locuință P și 
construire pivni

mansardă (S+P+M)
GHERASE  

 
Tinosu 
Nr. 115 

Construire locuin
cu utilită

 
ADRIAN 

Predești 
Nr. 63 

Desființare parțială, extindere și 
mansardare locuin

 
 

Tinosu  
Nr. 156 

Construire branşament 
alimentare cu gaze naturale

 
SILVIU 

Tinosu 
Nr. 425 

Construire branşament 
alimentare cu gaze naturale

MARICAN 
CONSTANTIN 

Pisculești 
Nr. 29 

Construire locuință Sp+P+M cu 
utilități, împrejmuire și branș

GHEORGHE 
 

Tinosu 
Nr. 272 

Construire bran
alimentare cu apă

 
 

Pisculești 
Nr. 119A 

Construire locuință P cu utilități 
și fosă vidanjabilă

ȘTEFAN 
RODICA 

Tinosu 
Nr. 69D 

Construire branşament 
alimentare cu gaze naturale

GHEORGHE 
FLOREA 

Tinosu 
Nr. 378 

Construire branşament 
alimentare cu gaze naturale

PETRACHE 
NICULAE 

Tinosu 
Nr. 373 

Construire branşament 
alimentare cu gaze naturale

afişată pentru asigurarea caracterului public, în temeiul art. 41 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 
839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Responsabil, 
Sorina Stan 

, C.I.F. 2843060, 
mail: primaria_tinosu@yahoo.com, web: www.comunatinosu.ro 

Scopul eliberării 
certificatului de urbanism 

țare locuință P și 
construire pivniță, garaj, 

(S+P+M) 
locuință P+M 

cu utilități 
țare parțială, extindere și 

mansardare locuință 
branşament 

alimentare cu gaze naturale 
Construire branşament 

alimentare cu gaze naturale 
ță Sp+P+M cu 

ți, împrejmuire și branș 
Construire branșament  

alimentare cu apă 
ță P cu utilități 

și fosă vidanjabilă 
Construire branşament 

alimentare cu gaze naturale 
Construire branşament 

alimentare cu gaze naturale 
Construire branşament 

alimentare cu gaze naturale 

afişată pentru asigurarea caracterului public, în temeiul art. 41 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

turilor şi Locuinţei nr. 


