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1. INTRODUCERE 
1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A LUCRĂRII 

 
Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism 
Beneficiar: Primăria Comunei Blejoi, judeŃul Prahova 
Proiectant de specialitate: S.C.MIRUNA GISCONCEPT S.R.L. 
Cod proiect: G023 
Data elaborării: 2017 

 
1.2 OBIECTUL LUCRĂRII 

 
Lucrarea prezentă, “Reactualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism”, 

are ca obiective generale analiza situaŃiei existente a teritoriului administrativ al comunei Blejoi, identificarea 
disfuncŃiilor existente la nivel local şi regional şi stabilirea direcŃiilor de dezvoltare al structurii urbane existente 
pe termen mediu, de 5-10 ani, ce vor determina dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a localităŃii. 

Prin Planul Urbanistic General se urmăreşte: 
−−−− stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;  
−−−− optimizarea relaŃiilor localităŃilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinŃele de dezvoltare ale regiunii;  
−−−− valorificarea potenŃialului uman, economic şi natural;  
−−−− organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaŃie;  
−−−− stabilirea şi delimitarea zonelor funcŃionale;  
−−−− stabilirea condiŃiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricŃii;  
−−−− stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;  
−−−− evidenŃierea regimului proprietăŃii imobiliare şi a circulaŃiei juridice a terenurilor;  
−−−− delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică;  
−−−− corelarea dezvoltării localităŃii cu prevederile cuprinse în documentaŃiile superioare de urbanism şi 

amenajarea teritoriului aprobate; 
−−−− preîntâmpinarea şi eliminarea disfuncŃiilor identificate prin analiza situaŃiei existente la nivelul cadrului 

antropic, natural şi socio-economic al localităŃii; 
−−−− îmbunătăŃirea calităŃii mediului de trai prin extinderea şi modernizarea sistemului de circulaŃii rutiere şi 

pietonale, încurajarea mijloacelor de transport alternative, ecologice, sporirea accesibilităŃii dintre zonele 
de locuire şi zonele de interes public; 

−−−− modernizarea echipării edilitare prin extinderea reŃelelor existente şi propunerea de obiective edilitare; 
−−−− protejarea resurselor naturale prin limitarea extinderii teritoriului intravilan al localităŃii, încurajarea creşterii 

densităŃii de locuire, protejarea zonelor ce prezintă riscuri naturale şi antropice; 
−−−− valorificarea elementelor de potenŃial şi resursele locale existente; 

DirecŃiile de acŃiune necesare pentru atingerea subobiectivelor menŃionate vor fi detaliate în cadrul 
pieselor desenate şi a Regulamentului Local de Urbanism propus în prezenta documentaŃie. 

Prin tema program s-au solicitat: 
- integrarea documentaŃiilor de urbanism aprobate anterior (PUZ, PUD); 
-actualizarea datelor privitoare la demografie, infrastructură şi dezvoltare economică; 
-extinderea moderată a intravilanului satelor componente în zone cu dezvoltare preconizată; 
- scoaterea din intravilan a unor zone destinate unor investiŃii nerealizate sau care nu mai prezintă 

interes pentru o dezvoltare ulterioară. 
PriorităŃile de dezvoltare ale comunei sunt constituite de portofoliul de proiecte de realizat până în 

2028 (Strategia de dezvoltare a localităŃii Blejoi 2018-2028, Anexa 2-4). 
Documentatia P.U.G. va fi utilizata impreuna cu regulamentul de urbanism. 
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1.3 SURSE DE DOCUMENTARE 
  

� Studii de specialitate preliminare  
• Studiu geotehnic 
• Actualizarea suportului topografic al localităŃii 
• Studiu istoric de fundamentare P.U.G., realizator S.C. Restitutio S.R.L. 

� Studii și proiecte elaborate anterior (P.U.Z., P.U.D., studii de fezabilitate și proiecte tehnice privind obiectivele și investițiile de pe teritoriul comunei, etc): 
PLANURI URBANISTICE ZONALE  

NR. DE 
INDENTIFICARE 

IN PUG 
Denumire Beneficiar HCL Aviz Unic UTR 

EXISTENT 
UTR 

PROPUS 

1 
PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI 
SERVICII DE INTERES GENERAL, TURISM, AGREMENT SI SPORT PENTRU SCHIMBARE FUNCTIUNE 
DIN ATELIER SI BIROURI IN HOTEL 

SC REDEXPRO SA 42/31.10.2008 1578/23.09.2008 UTR 7 UTR 2 

2 PUZ - MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DEDIU IOAN, NICA JANA 39/30.09.2008 1580/23.09.2008 UTR 14 UTR 3 

3 PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE DIN TEREN AGRICOL IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE CEAPA GHEORGHE, CEAPA ELENA 40/27.09.2007 1436/24.08.2007 UTR 14 UTR 3 

4 PUZ - SCHIMBARE DESTINATIEI TERENULUI DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII IN ZONA INDUSTRIALA SC BETONEXPERT SRL, SC KAPRONI SRL 30/19.08.2008 1544/01.08.2008 UTR 17 UTR 6 

5 PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU DOTARI TURISTICE, MOTEL, RESTAURANT-
CLUB, ZONA DE AGREMENT LA DJ 102 NICOLAE LUMINITA 44/29.11.2006 1353/26.09.2006 UTR 44 UTR 52 

6 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE 
LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL 46/31.10.2007 1449/25.10.2007 UTR 19A UTR 24 

7 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL 38/18.07.2012 1929/28.03.2012 UTR 30a UTR 29 

8 PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATI TEREN DIN ZONA 
LOCUINTE IN ZONA MIXTA - INSTITUTII SI SERVICII/INDUSTRIE SI DEPOZITARE PAUN CRISTIAN, PAUN GEORGETA 4/28.01.2010 1726/05.11.2009 UTR 22A UTR 11.a 

9 PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE LOCUINTA CUPLATA SULT GHEORGHE-ADRIAN 22/28.05.2009 1669/30.04.2009 UTR 26 UTR 17.a 

10 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE INDIVIDUALE 
SI COLECTIVE 

SC CASELDO SRL, CONSTANTINESCU 
STELIAN 11/28.02.2011 1795/01.11.2010 UTR 26 UTR 21 

11 PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SAIKALY GEORGES 10/03.04.2007 1394/12.03.2007 UTR 26 UTR 19 

12 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN CU UN TEREN SI PARCELARE PENTRUAMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE SAIKALY GEORGES 36/30.09.2008 1545/01.08.2008 UTR 26 UTR 19 

13 
PUZ - SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA PROTECTIE RETELE TEHNICO-
EDILITARE IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNE COMPLEMENTARE, MODIFICARE CUT SI PARCELARE 
IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE 

SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL, ENE FLORIN, 
PAIS FLORIN CATALIN, IONESCU IULIAN, 
CRUCERU ANDREI, GRIGORAS LAURA, 
BUCUR MARIUS LUCIAN 

12/28.02.2011 1817/16.02.2011 UTR30 
TERITORIUL 
MUNICPIULUI 

PLOIESTI 

14 PUZ - PARCELARE SI DEZMEMBRARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE INDIVIDUALE SI 
BIFAMILIALE LUPU ELENA 13/2009 1627/16.01.2009 UTR 30 UTR 34 

15 PUZ - AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL MALL PERLA - ETAPA I SC W-GO 2006 SRL 18/17.05.2007 1400/19.04.2007 UTR 29 UTR 43 
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15 PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL MALL PERLA - 
ETAPA I SC W-GO 2006 SRL 60/27.12.2007 1488/19.12.2007 UTR 30 UTR 43 

15 PUZ - AMENAJARE DRUMURI, ACCESE, PARCAJE, DEVIERI RETELE PENTRU CENTRUL COMERCIAL 
MALL PERLA - ETAPA II SC W-GO 2006 SRL 27/25.07.2008 1515/08.05.2008 UTR 31 UTR 43 

16 
PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE DOTARI DE INTERES PUBLIC IN ZONA 
LOCUINTE CU REGIM MEDIU DE INALTIME SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU 
AMPLASARE IMOBIL DE LOCUINTE 

COSMA VLAD ALEXANDRU, IONESCU 
DRAGOS IOAN 58/14.12.2007 1473/29.11.2007 UTR 30 UTR 37 

17 PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI DIN PUZ APROBAT PT EXTINDERE LOCUINTA 
COLECTIVA 

COSMA VLAD ALEXANDRU, IONESCU 
DRAGOS IOAN 23/28.05.2009 1671/30.04.2009 UTR 30 UTR 37 

18 PUZ – MODIFICARE REGIM DE INALTIME PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII IN VEDEREA 
SUPRAETAJARII SEDIULUI ADMINISTRATIV SC CORD IMPEX SRL 55/17.12.2008 1609/12.11.2008 UTR 31 UTR 43 

19 PUZ - PARCELARE TEREN IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE 

POTOCEA DANIELA, MANDROIU VASILICA, 
ILIESCU MARIANA, CRACIUN LIVIU, 
CERCELARU EMIL, STEFAN CONSTANTIN, 
CRISTU FLORIN ALEXANDRU, CRISTU 
IRINEL, DASCALESCU NARCIS, MARCU ION, 
GHEORGHE MIHAIL, SOARE MARIUS, 
MIHALACHE EMANUEL, MIHALACHE DANIEL, 
ANGHEL VIOLETA 

45/02.11.2005 1247/07.09.2005 UTR 30 UTR 36 

20 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE OPREA LAURENTIU, POTOCEA MARIAN 61/27.12.2007 1471/29.11.2007 UTR 30 UTR 36 

21 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 

ANISIA EDOUARD GEORGE, ANISIA LUCIA, 
DINU NICOLAE, DINU GEORGETA 38/30.09.2008 1543/01.08.2008 UTR 30A UTR 36 

22 PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE STOICA CONSTANTIN 35/31.08.2005 1226/23.05.2005 UTR 30 UTR 33 

23 PUZ - EXTINDERE TEREN INTRAVILAN ZONA COMERCIALA CARREFOUR ENACHE MIHAI CRISTIAN 36/29.09.2006 1335/27.07.2006 UTR 33A UTR 38 
24 PUZ – MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PUZ EXTINDERE INTRAVILAN ENACHE CRISTIAN SC RETAIL PARK MAGNOLIA SRL 52/29.11.2007 1450/25.10.2007 UTR 33A UTR 38 

25 PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE SI DOTARI 
COMPLEMENTARE SC DEMSTA AGRICULTURAL SRL 6/14.01.2005 1192/30.11.2004 UTR 31 UTR 45 

26 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER DE 
LOCUINTE, DOTARI AFERENTE SC URBAN ELECTRIC SRL 13/30.03.2006 1283/19.01.2006 UTR 30 a UTR 30 

27 PUZ - MODIFICARE PARTIALA PUZ - URBAN PENTRU REPARCELARE SI AMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE 

TUDORACHE MARIUS, TUDORACHE TICA, SC 
CRISPI LAV IMOB SRL, NICOLESCU DRAGOS, 
BOTEA CORALIA MARIA, TERZEA MATEI 
TIBERIU 

29/19.08.2008 1537/17.06.2008 UTR 30A UTR 32 

28 PUZ – INCADRARE IN PUZ URBAN, REPARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU 
REZIDENTIAL SC HDC IMOB INVESTITII SRL 8/16.02.2007 1380/15.12.2006 UTR 30a1 UTR 31 

29 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING 7/16.02.2007 1381/15.12.2006 UTR 
45,46,47,48,49 UTR 67 

30 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL 
SI DOTARI COMPLEMENTARE NAFTANAILA VIOREL 37/31.08.2011 1839/25.05.2011 UTR 

45,46,47,48,49 UTR 67 

31 PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI 
AFERENTE SC DELTA TECH 2002 SRL 45/29.11.2006 1363/16.11.2006 UTR 41,42,43,44 UTR 68 

32 PUZ - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI PARCELARE 
PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE 

S.C. BOREKAS IMPEX S.R.L., HZT INVESTITII 
SRL 40/30.09.2008 1472/29.11.2007 UTR 41,42,43,44 UTR 68 
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33.1 PUZ - AMPLASARE CENTRE COMERCIALE SI MALL – ETAPA I S.C. INPROX PLOIESTI S.R.L., MIHALCEA 
IOAN 47/31.10.2007 1401/19.04.2007 UTR 33 UTR 42 

33.2 PUZ - AMPLASARE CENTRE COMERCIALE BAUMAX SI MALL – ETAPA II CIRCULATII SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN  24/30.06.2010 1763/27.05.2010 UTR 33 UTR 42 

34 PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER DE LOCUINTE 
(ROUA) 

STANCU EUFIMIA, CIOBANU DUMITRA, 
DUMITRASCU MARIA, ANDREI VOICA, ION 
NICOLAE, ROTARU VASILICA , TANCU 
DUMITRU MIHAIL 

7/14.01.2005 1193/30.11.2004 
 

UTR 
23,25,26,27,28 

35 PUZ - MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI URBANISTICI IN ANSAMBLUL 
REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT 

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 
S.A. 39/30.09.2009 1689/24.07.2009 UTR 19A UTR 23 

36 
PUZ - MODIFICARE RLU AFERENT PUZ „MODIFICARE PUZ IMPACT – ANSAMBLU REZIDENTIAL ROUA 
– REPARCELARE TEREN, MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA, INDICATORI URBANISTICI SI 
PARTIAL TRAMA STRADALA” 

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 
S.A. 41/26.09.2013 2077/11.09.2013 UTR 19B UTR 23 

37 PUZ – MODIFICARE PUZ IMPACT SI REPARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI DOTARI 
COMPLEMENTARE 

SC ALLB HOTEL SRL, ALB TRADING SRL, 
BODARLAU LOREDANA ELVIRA 29/14.06.2007 1408/23.05.2007 UTR 19 UTR 25 

38 PUZ - MODIFICARE PUZ IMPACT, REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SI DOTARI 
SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL, SC 
PANTHEON SRL, VASILACHE FLORICA SI 
NICOLAE, IONITA ADINA SI DANIEL 

24/28.05.2009 1670/30.04.2009 UTR 19A UTR 26 

39 PUZ - INCADRARE IN PUZ - IMPACT BLEJOI SI REPALCERARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII 
UNOR LOCUINTE S.C. IRISH TOWN CONSTRUCTION S.R.L. 37/29.09.2006 1290/16.02.2006 UTR 19 UTR 27 

40 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN ZONA DEPOZITARE DN 1A SC MINERAL EXCHIM SRL 27/30.07.2009 1676/22.05.2009 UTR 26A UTR 16 
41 PUZ - PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SERBAN MARIA 3/14.01.2005 1199/28.12.2004 UTR 30 UTR 36 

42 PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL, INSTITUTII SI SERVICII „CARTIER 
PARC” CONSILUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI 30/30.07.2009 1688/24.07.2009 UTR 50 UTR 44 

43 PUZ - MODIFICARE PUZ EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL CARTIER PARC 
– ZONA FGG 1 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI, PRIMARIA 
COMUNEI PAULESTI, S.C. FGG IMOBILLIEN 
S.R.L. 

45/14.08.2012 1942/23.05.2012 UTR 35 UTR 46 

44 PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RETRAGERE FATA DE AX BD-UL REPUBLICII 
PENTRU AMPLASARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3+4 RETRAS 

TOADER PANAIT, TOADER DRAGOS EUGEN, 
TOADER BOGDAN ANDREI 

HCL PLOIESTI  
107/31.03.2010 
HCL PLOIESTI  
107/31.03.2010 
HCL PLOIESTI  
107/31.03.2010 

CTATU PLOIESTI  
100/17.12.2009CTATU 

PLOIESTI  
100/17.12.2009CTATU 

PLOIESTI  
100/17.12.2009 

 
UTR 37 

45 PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN TEHNICO-EDILITARE IN ZONA LOCUINTE MEDII ANGHEL ADRIAN SEBASTIAN HCL PLOIESTI  
193/24.07.2007 

CTATU PLOIESTI  
583/03.07.2007  

UTR 37 

46 PUZ - REPARCELARE SI DEZMEMBRARE ULTERIOARA CU MENTIONAREA FUNCTIUNII DE LOCUIRE 
SOARE STEFAN, POPESCU GHEORGHE, SC 
ROXILO COM SRL, PETRE VASILE, NITU 
CORNEL, NITU VASILE, TOMA SILVIU 
GEORGIAN 

28/29.04.2013 1998/05.12.2012 UTR 30A UTR 34 

47 PUZ - AMPLASARE LOCUINTE UNIFAMILIALE COMUNA BLEJOI, ZONA DN1 
POPESCU ADONIS, IONITA DANIEL, PANAIT 
MARIAN, NICOLESCU SORIN, DOGARU 
SORIN, POTOCEA MARIAN, BRANISTEANU M, 
DRAGHICI C 

22/19.07.2000  893/18.01.2001 UTR 30 UTR 37 

48 PUZ - TANTARENI PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 12/30.04.2002 2438/19.04.2002 
 

UTR 15,17,18, 
19,20,21 
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49 PUZ - PLOIESTIORI PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 13/30.04.2002 2439/19.04.2002 
 

UTR 10,12 

50 PUZ – MODIFICARE PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES GENERAL PE DN 1B, IN VEDEREA AMPLASARII CENTRULUI COMERCIAL CARREFOUR S.C. HIPROMA S.A. 4/14.01.2005 1198/28.12.2004 UTR 33 UTR 39 

51 
PUZ – MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN ZONA DN 1-DN 
1B – MODIFICARE REGIM DE ALINIERE SI REDUCEREA CULOARULUI DE PROTECTIE AL RETELELOR 
TEHNICO-EDILITARE 

SC PLOIESTI SHOPPING CITY SRL 47/12.09.2012 1946/06.06.2012 UTR 33.1 UTR 39 

52 PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL IN 
ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 12/30.01.2014 2095/20.12.2013 UTR 31D UTR 43 

53 PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE 
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI AMENAJARE ACCES S.C. ALMATAR TRANS S.R.L. 11/30.01.2015 2165/27.11.2014 UTR 51 UTR 51 

54 PUZ - MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI 
SI REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOUCINTE COLECTIVE S.C. MARCONSALES IMOB S.R.L. 32/26.05.2015 2152/06.10.2014 UTR 30 UTR 36 

55 PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVIALN ZONA METRO DN 1B PENTRU DOTARI INSTITUTII SI 
SERVICII COMUNA BLEJOI 2/24.02.2004 1137/17.12.2003 

 
UTR 40 

56 
PUZ - SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN IN 
ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI 
PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 

S.C. MOTORMANIA IMPEX S.R.L. 67/30.10.2015 2196/06.04.2015 
 

UTR 3 

57 
PUZ - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA 
LOCUINTE SI INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI MODIFICARE 
INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE SECTIE DE PANIFICATIE, DEPOZIT, SEDIU 
ADMINISTRATIV SI LOCUINATE DE SERVICIU 

S.C. AMZI S.R.L. 48/20.08.2015 2204/08.06.2015 
  

58 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (10500 MP) PENTRU "ZONA MIXTA: INSTITUTII SI SERVICII/SPATII 
VERZI SI AGREMENT", "ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", "ZONA CAI DE 
COMUNICATIE" SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 49/20.08.2015 2210/08.06.2015 UTR 54 UTR 35 

59 PUZ PLOIESTI - "RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI 
SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SERVICII PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTA/DEPOZITE" 

S.C ARTISANI S.R.L., ANGHEL MIHAI SI 
ANGHEL MIHAELA, S.C. GIFAMO 
CONSTRUZIONI S.R.L. 

HCL PLOIESTI 
204/30.05.2013 

CTATU PLOIESTI 
010/14.05.2013   

60 PUZ PLOIESTI - "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA 
REZIDENTIALA" MUNICIPIUL PLOIESTI HCL PLOIESTI 

235/26.06.2014 
CTATU PLOIESTI 

001/21.01.2014   
61 PUZ PLOIESTI - "REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA PENTRU INVESTITII DE INTERES 

MUNICIPAL PLOIESTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102, 102B" 
MUNICIPIUL PLOIESTI SI S.C. TRIUMF 
CONSTRUCT S.R.L. 

HCL PLOIESTI 
118/29.03.2013 

CTATU PLOIESTI 
016/20.03.2013   

62 
PUZ PLOIESTI - "MODIFICARE PUZ REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA PENTRU 
INVESTITII DE INTERES MUNICIPAL PLOIESTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102, 102B, PENTRU 
CORELARE CU PROIECTELE DE RABILITARE A TRASEULUI TRAMVAIULUI SI REALIZARE A 
TERMINALULUI MULTIMODAL" 

MUNICIPIUL PLOIESTI HCL PLOIESTI 
27/30.01.2014 

CTATU PLOIESTI 
003/21.01.2014   

63 PUZ PLOIESTI - "RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE" PARASCHIV JUSTIN-OVIDIU HCL PLOIESTI 
542/21.12.2011 

CTATU PLOIESTI 
115/25.11.2011   

64 PUZ PLOIESTI - "SCHIMBARE REGIM INALTIME" PAUL ADELCIU OVIDIIU HCL PLOIESTI 
122/29.03.2011 

CTATU PLOIESTI 
110/08.11.2010   

65 
PUZ PLOIESTI - "SCHIMBARE FUNCTIUNE URBANISTICA DIN ZONA PROTECTI RETELE TEHNICO-
EDILITARE IN ZONA LOCUINE CU REGIM MIC DE INALTIME SI RIDICARE RESTRICTIE DE 
CONSTRUIRE" 

VLAD ANA SI VLAD NELU HCL PLOIESTI 
277/24.08.2009 

CTATU PLOIESTI 
070/02.07.2009   

66 PUZ PLOIESTI - "MODIFICARE PUZ APROBAT - REGIM DE INALTIME SI ALINIERE" BARBU STEFAN HCL PLOIESTI 
550/21.12.2011 

CTATU PLOIESTI 
105/25.11.2011   
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67 PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=4103 mp) – ZONA SERVICII PENTRU AMPLASARE SHOWROOM 
AUTO SI SPATII COMERCIALE S.C. ALMATAR TRANS S.R.L. 32/29.03.2017 2307/14.12.2016 UTR 50 UTR 51 

68 
PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=5000 mp) SI SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN 
INTRAVILAN PENTRU ZONA INSITUTII SI SERVICII, ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI 
ZONA CAI DE COMUNICATIE IN VEDEREA AMPLASARII UNUI SERVICE AUTO SI A UNEI SECTII 
CONFECTII ACCESORII 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 34/20.04.2017 2334/27.02.2017 UTR 51 UTR 52 

69 RIDICARE RESTRICłIE DE CONSTRUIRE ŞI MODIFICARE PARłIALĂ PUZ CARTIER PARC-UTR 50B 
PENTRU ZONA INSTITUłII ŞI SERVICII COMPLEXE COMUNA BLEJOI 40/23.05.2017 2335/27.02.2017 UTR 50 UTR 44 

70 PUZ –MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI 
SI REPARCELARE  TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE SI INDIVIDUALE (St=23695) 

S.C.CONSTRUCTII SI Dezvoltare imobiliare 
REJE GRUP S.R.L.  39/23.05.2017 2326/27.02.2017 UTR 36 UTR 36 

71 PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SI  
CREARE DRUM ACCES (Sstud = 13400mp) 

VASILACHE FLORICA MARIA şi VASILACHE 
NICOLAE; IONITA ARISTITA ADINA şi IONITA 
DANIEL 

52/31.07.2017 2308/14.12.2016 UTR 34 UTR 34 

72 
PUZ PLOIESTI - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA 
INSTITUTII PUBLICE, SERVICII SI FUNCTIUNI DE INTERES GENERAL IN ZONA MIXTA 
INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI  

S.C. GENIAL TRANSACTIONS CARS S.R.L HCL PLOIESTI 
507/20.12.2017 

CTATU PLOIESTI  
088/22.11.2011   

73 SCHIMBARE DESTINAłIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ LOCUINłE CU REGIM MIC DE ÎNĂLłIME ŞI 
INSTITUłII ŞI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINłE COLECTIVE ŞI INSTITUłII ŞI SERVICII MOCIORNITA GEORGEL 41/31.07.2018 2419/23.05.2018 UTR 37 UTR 37 

74 PUZ PLOIESTI - SCHIMARE DESTINATIE ZONA DIN ZONA PARTIAL DE PROTECTIE SANITARA SI 
UNITATI INDUSTRIE NEPOLUANTA - SERVICII IN ZONA DESTINATA LOCUINTELOR S.C. CARMISTIN S.R.L. HCL PLOIESTI 

46/26.02.2009 
CTATU PLOIESTI 

004/10.02.2009   
75 PUZ PLOIESTI - SCHIMBARE DESTINATIE URBANISTICA, RIDICARE RESTRICTIE PARTIALA DE 

CONSTRUIRE 
NICOLESCU RARES-VIOREL SI NICOLESCU 
OANA 

HCL PLOIESTI 
365/24.09.2014 

CTATU PLOIESTI 
070/17.07.2014   

76 PUZ PLOIESTI – ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU IMOBIL SITUAT IN BDUL REPUBLICII S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L. HCL PLOIESTI 
222/23.06.2015 

CTATU PLOIESTI 
009/14.02.2015   

77 PUZ PLOIESTI – ATRIBUIRE REGLEMENTARI SI INDICATORI URBANISTICI BDUL REPUBLICII T17 P 
106/2 SI A ZONEI ADIACENTE CLAUDIU STROESCU HCL PLOIESTI 

406/31.10.2017 
CTATU PLOIESTI 

078/26.09.2017   
78 PUZ PLOIESTI - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN "TEr" IN "Lm/IS", MODIFICARE INDICATORI 

URBANISTICI SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE 
ISPAS EDUARD SI ISPAS ADINA 
VLAD ANA, VLAD NELU SI HUZUNA MARIA 

HCL PLOIESTI 
424/31.10.2017 

CTATU PLOIESTI 
080/24.10.2017   

79 PUZ PLOIESTI - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CU FUNCTIUNEA 
Ter IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, BRANSAMENTE, UTILITATI ENEA PAVEL HCL PLOIESTI 

146/25.04.2018 
CTATU PLOIESTI 

089/22.11.2017   
80 PUZ PLOIESTI - STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN  

PRELUNGIREA STRAZII GH. GR. CANTACUZINO PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI HCL PLOIESTI 
274/28.07.2017 

CTATU PLOIESTI 
056/13.07.2017   

81 PUZ ARICESTII RAHTIVANI – MODIFICARE PUZ “PUNCT PASAJ CENTURA” S. C. ESRA S.R.L. 
HCL ARICESTII 

RAHTIVANI 
17/31.05.2007 

CTATU 
1383/18.01.2007   

PUZURI CE NU SE AFLA PE RAZA UAT BLEJOI   
 

PLANURI URBANISTICE DE DETALIU APROBATE PE RAZA COMUNEI BLEJOI 
Nr. 
Crt Denumire Beneficiar HCL Aviz Unic 

1 PUD - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PT ETAJARE LOCUINTA SI SCHIMBARE DESTINATIE IN SPATIU COMERCIAL SC SICCOM GRUP SRL 2/30.01.2009 1628/16.01.2009 
2 PUD - AMPLASARE SHOWROOM AUTO P+M CU ATELIER REPARATII SI MAGAZIN PIESE AUTO SC SERVICE AUTO SERUS SRL 47/20.08.2015 1901/19.12.2011 
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3 PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M IMPREJMUIRE SI UTILITATI POPESCU COSTEL 26/25.07.2008 1530/29.05.2008 
4 PUD - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN GARAJ IN SPATIU COMERCIAL LAZAR TEODOR 37/30.09.2008 1575/04.09.2008 
5 PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE, UTILITATI, RIDICARE INTERDICTIE CONSTRUIRE NICODIM STELIAN 35/20.07.2007 1421/14.06.2007 
6 PUD - MAGAZIN DE PREZENTARE SI BIROURI, DEPOZIT DE PIESE AUTO, ATELIER REPARATII, IMPREJMUIRE SC DANCOR COM SRL 42/25.10.2006 1355/12.10.2006 
7 PUD - COMPLEX DE AGREMENT PAROHIA PLOIESTILOR 21/22.04.2005 1216/24.03.2005 
8 PUD - AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA SI ACCES RUTIER DIN DN 1A BLEJOI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI 6/03.02.2003 1082/18.12.2002 
9 PUD - HEVECO HEVECO SERV SRL 3/19.02.2004 1138/17.12.2003 
10 PUD - AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL ZONA CARTIER PARC (ZONA REAL) SC TOUR UNLIMITED SRL 16/16.04.2009 1648/02.03.2009 
11 PUD - SEDIU ADMINISTRATIV, SHOW ROOM, ECHIPAMENTE ELECTRICE SC EXPOTEHNICA SRL 28/22.07.2005 1232/06.07.2005 
12 PUD - AMENAJARE SI EXTINDERE SPATII COMERCIALE SC HANUL SOFERILOR SNC 43/25.10.2006 1360/19.10.2006 
13 PUD - AMPLASARE ATELIER MECANIC SI DE TAMPLARIE P, ANEXE SI IMPREJMUIRE SC SIGLI IMPEX SRL 11/22.04.2004 1191/30.11.2004 
14 PUD - AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, G.P.L. SI ANEXE HEIRICH DORON 46/21.08.2014 2133/27.06.2014 
15 PUD - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SERVICE AUTO S.C. POWER AUTO S.R.L. 33/26.06.2014 2127/15.05.2014 

16 PUD - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL (PLATFORMA ACOPERITA PENTRU MATERIALE LEMNOASE), 
BIROURI, PARCARE ACOPERITA ZECHERU LILIANA MARILENA 47/20.08.2015 2203/08.06.2015 

 
� Documentații specifice de amenajarea teritoriului și de dezvoltare: 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Național 
• Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Prahova 
• Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova în perioada 2015-2020 
• Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Ploiești-Prahova 
• PMUD – Lot 2; Raport interimar 1. Ploiesti. Analiza studiilor si planurilor existente. Evaluarea infrastructurii de transport, a serviciilor si sistemului de 
transport public. 
• Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Prahova 
• Master Plan Județul Prahova – Asistență Tehnică pentru Pregătirea Proiectelor în Sectorul de Apă/Apă Uzată din România 
• Hărți Strategice de Zgomot realizate pentru Aglomerarea Ploiești, pentru DN 1 și DJ 102 

� Alte documentaŃii de specialitate specifice: 
• Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Blejoi, 2015-2020 
• “Monografia Comunei Blejoi”, Marian Macovei 
• “Situatia economica si sociala a comunei Blejoi dupa anul 1990”, Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice 
• “DicŃionar istoric al judeŃului Prahova”, Mihai Apostol, Ploieşti Milenium III, 2004 – pentru subcapitolul 2.1 “EvoluŃie”. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII LOCALITĂłII 
2.1 EVOLUłIE 

 
Analiza evoluŃiei localităŃii Blejoi a fost prezentată detaliat în studiul istoric, studiu de fundamentare 

P.U.G. Comuna Blejoi, localitate de rangul IV, sat – reşedinŃă de comună,  este situată în zona centrală a 
judeŃului Prahova, în Câmpia piemontană a Ploieştiului, în teritoriul periurban al municipiului Ploieşti.  Comuna 
este compusă din trei sate: Blejoi, Ploieștiori și Țânțăreni. 

Din punct de vedere economic, cultural, social şi urbanistic, evoluŃia satelor comunei Blejoi s-a aflat 
sub influenŃa directă a municipiului Ploieşti. Primele izvoare istorice care permit identificarea firului evoluŃiei 
istorice a comunei sunt datate la sfârşitul secolului XV. Acestea descriu evoluŃia componentelor specifice ale 
comunei şi o serie de evenimente importante ce au determinat configuraŃia actuală a sistemului rural. 

Harta  austriacă de  la 1791  consemnează  prezenŃa  localităŃilor  componente  ale actualei comune 
Blejoi şi a contextului teritorial aferent. 

 
 
Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face obiectul PUG 
 
Primul document care atestă satul Blejoi datează din perioada 1 septembrie 1486 - 31 august 1487. 

Este vorba de un hrisov al lui Vlad Călugărul şi fratelui său Vlaicu o jumătate din moşia Ogretin cumpărată de 
la Blaico din Blejoi.Următorul document referitor la Blejoi este din toamna anului 1582. Voievodul Mihnea 
Turcitul întărea prin el o ocină în Mănăileşti - Blejoi, lui Şerban cu fiii lui, partea vătafului Dumitru, din Valea 
Blejoi până în malul Teleajenului. 

Prin 1872, comuna mai purta numele de Strâmbeni, Blejoiul nefiind menŃionat în DTSR1decât ca o 
moşie împădurită, cu o locuinŃă izolată. În primăvara lui 1887, în urma unor inundaŃii catastrofale, provocate de 
topirea precipitată a zăpezilor, satul Strâmbeni, aflat undeva în nordul actualului sat Blejoi, "sub dealul Viile 
Sârbilor, pe lunca largă a Teleajenului" a fost măturat de furia apelor. 

De reŃinut că, într-o vreme, aşezarea purta numele Strâmbeni-Blejoi şi făcea parte din plasa Târgşor. 
Ploieştiorii aveau două cătune: Ploieştiorii Dimitriului (Bereasca de Jos) şi Ploieştiorii Eforiei (adică ai 
mănăstirii Mărgineni), care, împreună cu Târgşoreanca şi Moara Nouă, formau o comună de sine stătătoare, 
cu reşedinŃa în Ploieştiori şi făcea parte, de asemenea, din plasa Târgşor. 

Începând din 1908, la Blejoi funcŃiona o staŃie de cale ferată a liniei Ploieşti-Văleni, care funcŃiona sub 
auspiciile DirecŃiei Căilor Ferate Prahovene, subordonate Prefecturii JudeŃului Prahova. Podul de peste 

                                                           
1 I. Frunzescu, DicŃionar topografic şi statistic al României 
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Teleajen, realizat în anii 1906-1907, a fost construit de arhitectul A. Pelerian (fundaŃii şi zidării în elevaŃie) şi 
şantierele statului de la Turnu Severin (partea metalică). 

PopulaŃia comunei Blejoi înregistra prin 1838 un efectiv ce depăşea 200 de familii. Pe la 1871, 
comuna număra sub 1.000 de locuitori, pentru ca spre sfârşitul veacului al XIX-lea să ajungă la aproape 1.500 
de locuitori. OcupaŃia de bază a locuitorilor satului a fost agricultura, în trecut, şi cărăuşia. O parte din locuitori 
munceau în industrie la Întreprinderea de in Ploieştiori, Şantierul de ConstrucŃii - Montaj Blejoi a Centralei 
Industriei Sticlei şi Ceramicei Fine, Centrul de ProtecŃia Plantelor Ploieştiori sau făceau naveta la Ploieşti şi 
Boldeşti Scăieni. 

In 1872 satul Ploieştiori este menŃionat drept comună a plasei Târgşor, având în subordine şi satele: 
Bereasca de Jos, Bereasca de Sus şi łânŃăreni, şi având ca denumire mai veche: Moara Nouă. Împreună, 
cele patru sate însumau abia 525 locuitori, la acea dată. 

În 1897 statutul acestuia de comună se menŃine, dar satele în subordine sunt: łânŃăreni, Târşoreanca 
(Bereasca slivinenilor bulgari) şi Moara Nouă, care, împreună cu satul de reşedinŃă, numărau 893 de locuitori, 
care dispuneau de 198 de case. 111 locuitori fuseseră împroprietăriŃi în 1864. 

Satul łânŃăreni, înfiinŃat târziu, este rezultatul stabilirii emigranŃilor macedoneni în jurul Ploieştiului 
odată cu bulgarii Slivineni în secolul al XIX-lea. DTSR (1872)menŃiona satul łânŃăreni ca fiind în subordinea 
comunei Ploieştiori, circumstanŃă care apare şi în DGJPh (1897).Aceeaşi sursă menŃionează că lângă 
łânŃăreni se aflau ruinele bisericii bulgăreşti din Bereasca, ridicată pe la 1833 de bulgarii băjeniŃi, de frica 
turcilor, din Sliven. Era o biserică masivă ale cărui ruine impozante s-au putut privi până la cutremurul din 4 
mart. 1977, deşi nu figurează în "Lista..." din 1956. 

În perioada interbelică era, de asemenea, sat component al comunei Ploieştiori din plasa Târgşor. 
Prin HCM 1116/1968 a devenit sat component al comunei Blejoi, situaŃie în care se află şi astăzi. 
 
Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in evolutia spatiala a 

localitatii 
 
Conform  Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - 

SecŃiunea a IV-a ReŃeaua de localităŃi, localităŃilor rurale de rang IV satul reşedinŃă de comună,  nivelul de 
dotare minim obligatoriu necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt: 

- sediu de primărie:  
-  in zona centrala definită prin P.U.G. a satului Blejoi;  
- noua locaŃie a sediului primăriei se află tot în zona centrală. 

- grădiniŃă, şcoală primară şi gimnazială:  
scoala Radu Tudoran, cu clasele I-VIII şi grădiniŃa se află în centrul satului, cu acces din 
DC10A, pe partea stângă a acestuia. 

- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic:  
-  în sediul dispensarului uman (lângă şcoală) îşi desfăşoară activitatea două cabinete 
medicale individuale; 
- 2 farmacii, farmacia „Bratu” pe partea dreaptă a DC 10A (în vecinătatea zonei centrale) şi 
farmacia „Elitepharm Exim” pe partea stângă a DC 10A (în centrul satului) 

- poştă, servicii telefonice:  
oficiul postal si echipamentul digital al centralei telefonice se afla în zona centrală, la DN 1A, în 
aceeaşi clădire cu poliŃia comunitară. 

- sediu de poliŃie şi de jandarmerie:  
sediul politiei se afla in zona centrala; 

- cămin cultural cu bibliotecă:  
noua Sală polivalentă are şi o sală multifuncŃională în care se pot desfăşura diverse activităŃi 

- magazin general, spaŃii pentru servicii: 
numeroase, răspândite echilibrat în sat, la arterele rutiere principale. 

- teren de sport amenajat:  
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în zona centrală, în vecinătatea primăriei. 
- parohie:  

Biserica ortodoxa cu hramul Sf Parascheva, în zona centrală, vizavi de poliŃie. 
- cimitir:  

la limita central-vestică a intravilanului, delimitat de Ds 250, Ds 250/1, pârâul Bleaja şi locuinŃe. 
- staŃie/haltă C.F. sau staŃie de transport auto:  

-  sunt amenajate 5 statii de transport in comun în satul Blejoi; 
- gara Blejoi este în zona centrală. 

- dispensar veterinar:  
în zona centrală. 

- sediu al serviciului de pompieri 
SVU (Serviciul voluntar de urgenta) Blejoi funcŃionează în subordinea Consiliului Local şi are 
sediul în satul Blejoi, nr 1003 (primărie). 

- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;  
- alimentarea cu apă prin cişmele stradale: 

alimentare cu apă în sistem centralizat, fără cişmele stradale. 
Comuna Blejoi dispune de toate dotările necesare unei bune funcŃionări. 
 
Din perspectiva dezvoltării morfo-funcŃionale, structura urbană existentă este rezultatul unor elemente 

de influenŃă provenite cu precădere din mediul extern al comunei. RelaŃiile regionale antropice şi naturale şi 
configuraŃia locală au determinat conformaŃia liniară actuală a comunei, dezvoltată în strictă dependenŃă cu 
elementele structurante de forŃă existente: cursul râului Teleajen şi reŃeaua de căi de comunicaŃie rutieră şi 
feroviară.  

Comuna se prezintă sub forma unei structuri urbane polinucleară ce reflectă dezvoltarea istorică a 
localităŃii şi ultima decadă a cărui specific a fost dezvoltarea necontrolată, speculativă. Nucleele se 
diferenŃiază din punct de vedere morfologic şi funcŃional.  

Nucleul tradiŃional, amplasat în nordul localităŃii este compus din Ńesut dezvoltat organic, în timp. În 
acest nucleu se regăsesc centrele celor trei sate componente, zona industrială veche, de secol XIX, 
amplasată de-a lungul magistralei de cale ferată Ploieşti-Sud - Măneciu şi zonele de locuire individuală. 

Al doilea nucleu situat în sudul localităŃii, format din zone de instituŃii şi servicii de interes public şi 
cartierele rezidenŃiale propuse prin Planuri Urbanistice Zonale. Acest nucleu relativ nou se prezintă sub o 
formă fragmentată, nearticulată cu infrastructura tehnică existentă, generând multiple disfuncŃii la nivel 
funcŃional, edilitar, social şi economic datorită gândirii individuale a extinderilor de teritoriu intravilan. 
Elementele care par de importanŃă locală, generează la nivel regional disfuncŃii majore, acestea nefiind 
dezvoltate în concordanŃă cu structura funcŃională a terioriului periurban al municipiului Ploieşti, generând 
disparităŃi teritoriale, dezechilibre, fragmentări ale fluxurilor de circulaŃie şi degenerări socio-economice şi 
naturale. 

Obiecte de patrimoniu pe teritoriul comunei Blejoi 
Pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi se regăsesc următoarele obiective de patrimoniu ce 

necesită protecŃie în vederea conservării: 
Monumente istorice înscrise în LMI2: 
1. PH-II-m-A-16359, Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, “Adormirea Maicii Domnului”, sat Blejoi, comuna 

Blejoi, 449A, sec. XVIII 
2. PH-II-m-B-16571, Ruinele bisericii “Sf. Visarion”, sat Ploieştiori, comuna Blejoi, sec. XVII-XVIII. 
3. PH-II-m-B-16358, Vila Constantin Comăneanu, sat Blejoi, comuna Blejoi, nr. 16, 1909 
4. PH-I-s-B-16113, Situl arheologic de la Ploieşti, punct “Bloc 122”, greşit localizat pe teritoriul 

municipiului Ploieşti, coordonatele furnizate de Muzeul JudeŃean de Istorie şi Arheologie, 
plasându-l în întregime pe teritoriul comunei Blejoi. 

                                                           
2Lista Monumentelor Istorice 
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PH-I-m-B-16113.01, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
PH-I-m-B-16113.02, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
PH-I-m-B-16113.03, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
PH-I-m-B-16113.04, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 

Biserica  de  lemn  din  comuna  Blejoi  (PH-II-m-A-16359) nu a figurat în inventarul monumentelor 
istorice întocmit în anul 1955. Edificiul  a  fost  inclus  în  Lista  monumentelor  din  1991/1992,  purtând  
hramurile  „Sf. Nicolae” şi „Naşterea Maicii Domnului”.  

Biserica  de  lemn  este  situată  în  partea  de  nord  a  comunei  Blejoi,  pe  teritoriul fostului sat 
Strâmbeni, în cimitirul satului.  

Din documentele referitoare la clădirile de cult din comuna Blejoi, înainte de anul 1900 nu sunt relatări 
despre biserica de lemn. Este foarte probabil ca această clădire să fi fost adusă şi amplasată în locul actual 
după 1900.   

Din statistica bisericilor judeŃului Prahova realizată în anul 1832 aflăm faptul că satul Strâmbeni a 
figurat în plasa Telega în timp ce în statistica din anul 1835, satul a figurat printre cele din plasa Filipeşti. La 
1868, după o nouă organizare administrativă, comuna Strâmbeni-Blejoi a fost înscrisă în plasa Târgşor.  

Biserica de lemn din satul Strîmbeni este amintită în statistica din 1832 şi în cea a plăşii Filipeşti din 
anul 1835.  Biserica a suferit modificări probabil, după mutarea ei pe actualul amplasament.  

În  1868  biserica  se  afla  în  stare  proastă.  În  DicŃionarul  geografic  al  judeŃului Prahova  nu  a  
fost  trecută  această  biserică.  În  acelaşi  timp,  lăcaşul  de  cult  nu  a  fost întregistrat  în  Anuarul  
administraŃiei  bisericii  din  anul  1909,  ceea  ce  ar  putea  sugera ideea că la acea dată nu mai funcŃiona.  

După  cutremurul  din  anul  1977,  când  biserica  cu  hramul  „Naşterea  Maicii Domnului” din satul 
Blejoi n-a mai putut funcŃiona fiind parŃial dărâmată, slujbele s-au Ńinut  în  biserica  de  lemn  din  Strâmbeni.  
În  aceste  împrejurări,  biserica  nefiind încăpătoare, i s-a adăugat un pridvor, în prezent dărâmat. În timp, 
această biserică a avut rol de capelă de cimitr şi funcŃiunea de depozit a materialelor de cult. Sătenii din 
partea  aceasta  a  comunei  Blejoi  participă  la  slujbele  de  la  biserica  „Naşterea  Maicii Domnului” din 
Blejoi.  

 În perioada 2009-2010 au fost executate lucrări de restaurare şi consolidare a bisericii,  consolidarea  
fundaŃiilor  şi  restaurarea  temeliei,  a  elementelor  construcŃiei  de lemn, altarul de formă semicirculară.  

 A fost consolidată partea de lemn prin înlocuirea elementelor putrede: tălpile şi bârnele orizontale ale 
naosului şi pronaosului care au aparŃinut vechii biserici.  

Altarul de formă semicirculară a fost refăcut cu stâlpi de formă semicirculară cu dulapi verticali. A fost 
refăcută tencuiala cu care a fost acoperită structura din lemn a  vechii bisericuŃe. S-au executat lucrările de 
reparaŃie a boltirii din lemn şi termoizolaŃia necesară.   

Un  alt  monument  important  îl  reprezintă  ruinele  bisericii  Sfântul  Visarion  din Ploieştiori, înscrisă 
în Lista Monumentelor Istorice cu codul PH-II-m-B-16571, datând de la mijlocul secolului al XVIII-lea, 
construită de Bălaşa, fiica lui Istrate Blejoianu Biserica a fost metoh al Mitropoliei şi a suferit refaceri în 1834.  

 Biserica a fost de tip trilobat cu abside poligonale, cu trei laturi pe fiecare absidă. FaŃada  a  fost  
decorată  cu  ocniŃe  de  formă  trilobată,  având  un  registru  sub  cornişă, ornamentat cu medalioane 
circulare.  

 În  prezent,  biserica  este  grav  afectată  şi  are  nevoie  urgent  de  lucrări  de întreŃinere pentru 
elementele care s-au păstrat. Este necesară o zonă de protecŃie care să asigure integritatea edificiului.  

 Acest important monument a fost vizitat de profesorul Nicolae Iorga şi studiat de arhitectul Toma 
Socolescu care a întreprins măsuri minime de consolidare.  

În prezent ruinele bisericii sunt înconjurate de vegetaŃie care reprezintă un grav pericol  pentru  
menŃinerea  vestigiilor  a  căror  dispariŃie  fac  să  se  piardă  un  exemplu reprezentativ al arhitecturii 
religioase săteşti de la mijlocul secolului al XVIII-lea.   

 Cel  de-al  treilea  monument  îl  reprezintă  vila  Constantin  Comăneanu,  în  stil romantic, datând din 
1909, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu codul PH-II-m-B-16358.  În  prezent  au  fost  executate  
lucrări  de  reparaŃie  care  au  menŃinut  aspectul original al edificiului.    

Edificii cu valoare istorică şi arhitecturală 
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Prin studiul istoric  au  fost  identificate  o  serie  de  locuinŃe  care ilustrează evoluŃia habitatului 
tradiŃional din satele comunei Blejoi. Ele au fost preluate în P.U.G., numerotate şi evidenŃiate în planşa „3. 
Reglementari urbanistice – Zonificare”.   

Au fost identificate 21 de cladiri cu valoare istorica si arhitecturala. Dintre acestea 5 edificii au fost 
propuse pentru a fi incluse in Lista Monumentelor  Istorice.   

Au  fost  identificate  clădiri  cu  frontoane  triunghiulare  de  influenŃă  neoclasică  şi romantică  fiind  
propuse  de  a  fi  incuse  în  Lista  Monumentelor  Istorice  . Apar şi componente artistice pentru aceasta 
categorie.  

 Păstrarea  modelelor  de  locuinŃe  săteşti  tradiŃionale  reprezintă  un  deziderat important care să 
ilustreze rădăcinile străvechi ale comunei Blejoi care în prezent are fondul edilitar reînnoit în proporŃie 
consistentă. 

 
 
Situri arheologice identificate prin studiu arheologic elaborat in anul 2011: 
 
Pe Lista Monumentelor Istorice 2015 figureaza un sit arheologic aflat pe teritoriul localitatii( marcat 

pe PUG cu verede). Are codul LMI: PH-I-m-B-16113. Aceasta a fost identificat la granita dintre cartierul de 
nord al Ploiestiului si comuna Blejoi, la nord- vest de Spitalul Judetean. Situl se intinde pe teritoriul comunei 
Blejoi(sat Ploiestiori), dar si a orasului Ploiesti in zona rezervoarelor de apa. Situl se afla pe terasa primara a 
raului Dambu, a fost afectat partial de lucrarile la un magazin de tip mall. In acest punct au fost descoperite 
fragmente ceramice din cultura Ipotesti- Candesti ( sec. V-VII d.Hr.). In anul 2008 in timpul construirii 
fundatiilor magazinului respectiv au fost realizate sapaturi arheologice preventive.  

 Are coordonatele:X: 385360.868; 385584.951; 385695.946; 385539.258; Y:579572.309; 
579422.896; 579658.831; 579791.405. 

In localitatea Blejoi- judetul Prahova prin cercetari de salvare derulate in anul 2004 a fost cercetat in 
mormant tumul. Tumulul era situat in zona ce actualmente se afla Showroom-ul MOBEL AUTO.  Sub 
movila funerara realizata din pamant a fost descoperit un mormant cu ring de piatra ( pietris). Ringul era 
circular, avea diametrul maxim de 4,90m spre exterior, iar in interior 2,70m. In interiorul acestuia era depusa o 
singura persoana de sex feminin, avand varsta de 25-30 de ani, cu inaltimea de 1,60 – 1,65m, asezata in 
decubit dorsal cu picioare stranse cazute lateral. La picior avea depus un vas usor bitronconic, cu gura 
trompetiforma, decorat pe pantec cu opt pastile circulare grupate cate doua. Intre femure a fost descoperita o 
piesa de cupru tubulara realizata dintr-o foita, slab conservata. Analiza spectrala arata ca piesa are 96% Cu, 
0,3% Fe, urme As. Defunctul pastra pe metacarpianul I de la bratul drept si falangele aferente urme de oxizi 
de cupru ceea ce sugereaza existenta unei piese de cupru. 

 Prin cercetari de suprafata derulate pe teritoriul comunei Blejoi am reusit sa identificam 6 noi 
situri arheologice ce le-am plasat si marcat pe Planul Urbanistic General al localitatii pentru a fi protejate de 
autoritatile locale potrivit legislatiei in vigoare. Am marcat pe Pug-ul localitatii toate siturile identificate cu 
culoarea rosie si abrevierea fiecaruia( Tumul 1-8). Pentru aceste situri am introdus in aceasta documentatie 
reperele constand in patru coordonate stereo 70 pentru fiecare obiectiv prin care am marcat limitele presupuse 
ale acestora. Toate aceste obiective arheologice sunt marcate in PUG-ul localitatii. 

 Tumul 1, se afla vis-a-vis de pasarela ce traverseaza calea ferata Ploiesti- Brasov, la sud de 
magazinul REAL; are aspectul unei movile cu diametrul de 40x40m si inaltimea de 1m. Este un tumul funerar 
din epoca bronzului. Cod RAN: 130687.05 

 Coordonate:X- 382813.038; 382847.510;382859.433; 382824.416; Y- 576585.191; 
576576.883; 576592.962; 576607.196. 

 Tumul 2, se afla la sud de magazinul REAL la nord de pasarela ce traverseaza calea ferata 
Ploiesti- Brasov; are aspectul unei movile cu diametrul de 40x40m si inaltimea de 1.4m. Este un tumul funerar 
din epoca bronzului.Cod RAN: 130687.04 

  Coordonate: X- 382930.214; X. 382919.945; 382952.433; 382963.889; Y- 576421.331; 
576388.790; 576369.546; 576398.126. 
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 Tumul 3, se afla la sud de magazinul REAL, la 80 m sud de linia de medie tensiune; are 
aspectul unei movile cu diametrul de 45x45m si inaltimea de 1.6m. Este un tumul funerar din epoca bronzului. 
Cod RAN: 130687.06 

 Coordonate: X- 383116.472; 383135.987; 383153.555; 383133.146; Y- 576406.156; 
576386.191; 576409.656; 576432.262. 

 Tumul 4, se afla langa breteaua de acces spre magazinul REAL, la capatul de est a pasarelei 
de peste calea ferata Ploiesti- Brasov; are aspectul unei movile cu diametrul de 25x25m si inaltimea de 0,4m. 
Este un tumul funerar din epoca bronzului. Cod RAN: 130687.08 

 Coordonate:X- 382721.630; 382742.421; 382756.284; 382827.984; Y- 576786.454; 
576769.980; 576793.270; 576800.515. 

 Tumul 5, se afla la vest de bazinul de apa si SELGROS si la 250m nord de fabrica de bere; 
are aspectul unei movile cu diametrul de 60x60m si inaltimea de 2m. Este un tumul funerar din epoca 
bronzului. Cod RAN: 130687.09 

 Coordonate: X- 382870.487; 382894.105; 382913.516; 382888.181; Y- 576894.708; 
576882.364; 576904.929; 576928.474. 

 Tumul 6, Movila de la Ferma Agrisol - se afla la sud de doua ferme/hale industriale, la 500 m 
sud-est-sud de DN1 si la 650 m sud-vest de Primaria Blejoi, la est de firul de apa aflat in zona mlastinoasa. 
Movila are o forma alungita pe directia NE-SV, avand 80 m lungime si 40 latime si 2,5 m inaltime. Pe zona de 
maxima inaltime are amplasat un punct geodezic. Exista posibilitatea ca acest sit sa reprezinte o asezare 
eneolitica - cultura Gumelnita, nefiind exclusa totusi functionalitatea de tumul funerar din epoca bronzului. 
Cartata in anul 2016 de A. Franculeasa. Cod RAN: 130687.10 

 Coordonate:  X-   387155.616; 387182.845; 387121.868;  387101.166; 579627.585; 
59706.552; 579742.371; 579667.047. 

 Tumul 7,amplasat la 380 m est de centura de vest a Ploiestiului, la sud do drumul ce 
intersecteaza centura dinspre Buda (DJ 101I). Este o zona cu teren denivelat, alveolari. Are circa 0.5 m 
inaltime si 15-20 m diametru. Cartat pe 27 martie 2018 de Alin Franculeaza. Cod RAN:130687.13 

 Coordonate:X-387155.616; 387182.845; 3871212.868; 387.166; 579627.585; 579706.552; 
579742.371; 579667.047. 

 Tumulul 8, amplasat la 135 m nord-vest de tumulul anterior si la 270 m est de centura de vest 
a Ploiestiului, sub linia de inalta tensiune. Are circa 0,6 m inaltime si 25 m diametru. Cartat pe 27 martie 2018 
de Alin Franculeaza. Cod RAN:130687.14 

 Coordonate:X- 384737.744; 384743.960; 384701.044; 384700.128; 576440.126; 
576494.842; 576494.044; 5766443.647. 

 
 
 
Evolutia localitatilor dupa 1990 
 
Dezvoltarea localităŃii Blejoi s-a datorat apartenenŃei comunei la teritoriul periurban al municipiului 

Ploieşti şi unei ample reŃele rutiere, ceea ce permite un grad ridicat de accesibilitate către orice zonă 
funcŃională a comunei şi întipărirea unui caracter suburban împreună cu implicaŃiile specifice: ridicarea 
gradului de acoperire cu dotări şi echipamente publice, creşterea calităŃii spaŃiului construit, apariŃia de 
funcŃiuni noi, nespecifice mediului rural, tendinŃă ridicată de migraŃie a forŃei de muncă şi a populaŃiei pe axa 
urban-rural. 

Modificarea  suprafeŃelor  de  teren  aparŃinătoare  comunei  după  1990 a  condus  la  modificări sem
nificative  asupra  mediului  construit  şi natural: dezvoltarea infrastructurii rutiere şi tehnico‐edilitare, apariŃia c
onstrucŃiilor  rezidenŃiale  colective,  construcŃia  clădirilor  specifice sprijinirii afacerilor, dezvoltarea infrastructu
rii educaŃionale şi sociale, a centrelor mari comerciale de tip hypermarket etc.  

Vecinătatea cu municipiul reşedinŃă de judeŃ şi existenŃa unor platforme industriale mari din jurul 
acestuia au făcut ca forŃa de muncă din localitate să aibă acces la locuri de muncă în industrie sau cercetare. 
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După 1990 populaŃia s-a aflat într-o creştere constantă, câştigând în volum un procent de 
15%, fapt ce a determinat sporireainfluenŃei factorilor antropici asupra factorilor de mediu.  

De cele mai multe ori, impactul rezultat a fost unulnegativ, concretizat fie prin periclitarea biodiversităŃii
 din cadrul localităŃii, fie prin creşterea gradului de poluare a aerului, apei, solului etc. 

Comuna Blejoi s‐a confruntat în ultima perioadă cu o serie de vulnerabilităŃi privind mediul, precum: pr
esiunea crescândă a urbanizării asupra spaŃiilor neconstruite, creşterea numărului de rezidenŃe principale şi s
ecundare, incidentele negative ale unor noi activităŃi de agrement etc.  

 
2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 
Comuna Blejoi, este situată în zona centrală a judeŃului Prahova, în Câmpia piemontană a Ploieştiului, 

o zonă de intersectare a trei zone majore de relief:                           
- zona de deal in partea de nord-est, reprezentata prin Dealurile Ploiestilor, ultimele inaltimi subcarpatice 

care pe aliniamentul Tintea-Blejoi-Bucov-Urlati vin in contact direct cu campia                                                          
- zona de campie in partea de sud-vest, respectiv Campia piemontana a Ploiestilor, ce face trecerea de la 

Subcarpatii de Curbura la Campia Romana              
- zona de terasa si de lunca a retelelor hidrografice strabatuta la limita nord-estica (constituind si limita 

naturala cu comunele invecinate) de valea Teleajenului, a carei terasa vine in contact direct cu zona de 
deal. 

Teritoriul administrativ al localităŃii are suprafaŃa de 2017,54 ha din care 1185,08 ha teritoriu intravilan 
(propus) şi 832,46 ha teritoriu extravilan. Comuna Blejoi este compusă din trei sate Blejoi – reşedinŃa de 
comună, Ploieştiori şi łânŃăreni. 

Comuna Blejoi beneficiează de o reŃea hidrografică dezvoltată, în teritoriul administrativ fiind cuprinse 
cursurile de apă permanente ale râului Teleajen în Nord, pârâurile Bleaja, Strâmba şi Dâmbu. 

 
Forme de relief 
Geomorfologic, comuna Blejoi este situată pe interfluviul văii Prahova şi valea Teleajenului, în zona 

centrală a câmpiei Ploieşti, cu o orientare generală nord-vest către sud-est. Teritoriul administrativ al comunei 
este situat pe o suprafaŃă unde se întrepătrund trei forme de relief respectiv zona de deal, zona de campie si 
zona de terasa. 

Dealurile Ploieştilor din zonă, respectiv Dealul Blejoi are pante domoale, cu o altitudine maximă de 
250 m. Apare pe dreapta Teleajenului, ca deal izolat. Aspectul lui se datorează depozitelor recente (argile, 
nisipuri argiloase şi piatrisuri) larg cutate. 

VersanŃii ce sunt alcătuiŃi din aceste roci cu rezistenŃa redusă dar cu plasticitate ridicată se 
caracterizează printr-o dinamica extrem de activă. Densitatea fragmentării reliefului în acest areal este de 3 
km/km², spre deosebire de terasă văii Teleajenului unde aceasta este mult mai mică respectiv 0,5km/km². 
Declivitatea versanŃilor predominantă este de 15-25º iar energia de relief în zona de dealului este de 100 m 
favorizând eroziunile torenŃiale ce crează văi cu direcŃia de scurgere est-vest spre pârâurile Strâmbă şi 
Dâmbu. 

Câmpia Ploieşti este o câmpie piemontană, ce a rezultat din suprapunerea şi îmbinarea unor conuri 
aluviale mari, dezvoltate de râurile carpatice sau cu obârşii în SubcarpaŃi, în pleistocenul superior-holocen, în 
condiŃiile în care unele sectoare sufereau subsidenŃe active. Depozitele aluvionare sunt alcătuite în partea 
superioară din argile, nisipuri argiloase trecând în baza în pietrişuri cu stratificaŃie torenŃială şi cu intercalaŃii 
subŃiri de nisipuri grosiere ce formează vastul con de dejecŃie aluvionar Prahova – Teleajen pe o rază de 
aproximativ 40 de km, cu suprafaŃa uşor bombată. 

Grosimea aluviunilor variază de la nord spre sud, respectiv de la amonte spre aval, astfel încât de la o 
grosime de 70-80 m ajungând la o grosime de 5 m. Datorită zonei de subsidenŃă la periferia conului de 
dejecŃie cursurile râurilor îşi schimba direcŃia îndreptându-se spre sud-est urmând panta generală a câmpiei. 

Câmpia Ploieşti face trecerea de la zona subcarpatică situată la nord şi zona Câmpiei Romane situată 
la sud. 
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Din punct de vedere morfologic suprafaŃa câmpiei are o înclinare redusă, în care râurile au cursuri 
foarte meandrate, divagante, cu frecvenŃe modificări a albiei în trecut. Datorită poziŃiei şi oscilaŃiei pânzei 
freatice sunt zone supuse la saturări, iar în trecut la inmlăştiniri de aceea au fost îndiguite, desecate, 
transformate în terenuri agricole sau, în incinte piscicole. Altitudinea câmpiei nu variază foarte mult sub raport 
hipsometric, media fiind de aproximativ 183 m, iar altitudinea maximă scade de la 200 m (în nord-vestul 
localităŃii), până la 165 m la limita sud-estică a localităŃii łânŃăreni. 

Formele negative de relief, microdepresiuneile sunt cauzate de fenomenele de sufoziune iar cele 
pozitive sunt reprezentate de movile şi depuneri antropogene. Terenul este plan cu o înclinare de aproximativ 
1º de la nord-vest la sud –est în direcŃia de curgere a raului Teleajen. 

Terasă şi lunca se dezvolta de-a lungul Văii Teleajenului. 
Teleajenul constituie limita naturală a teritoriului administrativ la est. În acest sector Teleajenul îşi 

lărgeşte albia, îşi despleteşte apele în prundişuri şi îşi schimba firul principal după fiecare viitura. Malurile sunt 
abrupte, cu o înălŃime de 30-40 m în nord, respectiv în dreptul localităŃii Blejoi şi scad la 3-5m în sud, în dreptul 
localităŃii łânŃăreni. 

Teleajenul a supraaluvionat regiunea îndreptându-şi apele spre câmpie în trei braŃe (prin şaua de la 
Gageni, pe traseul actual, pe la Boldeşti, şi prin depresiune, spre Cricovul Sărat), aşa cum dovedesc aluviunile 
sale (Gh. Niculescu, 1963). În cuprinsul dealurilor, valea Teleajenului se conturează ca un culoar transversal 
foarte bine precizat, cu lăŃimi de 1-3 km, în care se includ lunca şi terasele principale. 

Lunca este bine diferenŃiata mai ales pe malul stâng, pe malul drept în dreptul localităŃii se îngustează 
şi pe unele porŃiuni dispare complet ea este bine dezvoltată în zona din sud. Terasa Măgurele apare numai pe 
stânga raului unde are o lăŃime de aproape 2 km. Înclinarea generală a terasei este de la nord-vest la sud-est 
cu o pantă de 1%. Luncile pârâurilor de pe teritoriul administrativ al comunei sunt slab dezvoltate şi cu o 
extindere redusă. 

 
Hidrografia 
ReŃeaua hidrografică de pe teritoriul comunei aparŃine sistemului hidrografic IalomiŃa al cărei afluent 

principal Teleajen, străbate judeŃul Prahova de la nord-vest la sud-est aducând un important aport de debite. 
Analiza elementelor hidrografice în strânsă dependenta cu ceilalŃi factori fizico-geografici prezintă o 

deosebită importanta atât din punct de vedere teoretic deoarece ajuta la descifrarea evoluŃiei regiunii, cât şi 
din punct de vedere practic prin măsurile ce pot fi luate pentru amenajarea şi valorificarea potenŃialului 
hidrografic în diferite domenii ale economiei. 

ReŃeaua hidrografică de pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi nu este foarte densă fiind alcătuită 
din: 

- Cursuri permanente de apă 
- Cursuri temporare  
- Canale de irigaŃii, desecare 
- Cursurile permanente de apă au o direcŃie de curgere de la nord-vest la sud-est şi sunt vai tinere în 

care albiile sunt puŃin adâncite. 
Apele de suprafaŃă (râuri) de pe teritoriul comunei Blejoi sunt: 

- Raul Teleajen (cod cadastral XI-1.020.13.00.00.0); 
- Pârâul Dambu; 
- Pârâul Strâmbă, curs temporar; 
- Pârâul Bleaja curs temporar; 

Raul Teleajen constituie limita estică a teritoriului şi colectează apele din zonă, are o lungime de 122 
km şi un bazin hidrografic cu o suprafaŃă de 1656 km² cu un debit mediu anual de 5,23 mc/s.În zona localităŃii 
trece în Câmpia piemontană a Ploieştilor, unde împreună cu raul Prahova formează un vast con de dejecŃie. 
Albia majoră este foarte largă cu un curs meandrat şi care îşi schimba forma după fiecare viitura. 

Datorită depozitelor litologice neconsolidate din terasă, se manifestă cu mare intensitate eroziunea de 
mal săpând în terasa până la 10-25 m în ultimii ani. Drept consecinŃă sunt afectate proprietăŃi private ale 
oraşului şi ale persoanelor fizice (terenurilor agricole) punând în pericol şi obiective socio-economice. 
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Raul Teleajen 
Lungimea cursului de apă  :122 km; 
Altitudinea: 

Amonte   :1 760 m; 
Aval    :81 m; 

Pantă medie    :13 ‰; 
Coeficientul de sinuozitate  :1,54; 
SuprafaŃa bazinului hidrografic  :1 656 km2; 
SuprafaŃa lacuri naturale   :1 ha; 
SuprafaŃa lacuri de acumulare permanente:382 ha; 
Volum lacuri de acumulare permanente :53,60 mil. m3; 
SuprafaŃa fondului forestier  :54 943 ha. 

Pârâul Dambu ce străbate extravilanul comunei în partea centrală de la nord-vest la sud-est este un 
afluent al Răului Teleajen. SuprafaŃa bazinului hidrografic al pârâului este de 188 km² cu o lungime de 39 km 
altitudinea la izvoare 340m la vărsare 100m. 

Pârâul Dambu are un debit mic şi este regularizat pe aproape toată lungimea sa, pe teritoriul comunei 
Blejoi, cu excepŃia zonei de sud (spre limita administrativă cu Municipiul Ploieşti) unde apar zone inundabile, la 
precipitaŃii maxime. 

Pârâul Dambu 
Lungimea cursului de apă  :39 km; 
Altitudinea:   

Amonte   :340 m;  
Aval    :101 m;  

Pantă medie    :6 ‰; 
Coeficientul de sinuozitate  :1,26; 
SuprafaŃa bazinului hidrografic  :190 km2; 
SuprafaŃa fondului forestier  :1 453 ha. 

AfluenŃii pârâului Dambu, respectiv pârâul Strâmbă şi pârâul Bleaja, au un curs temporar cu albii slab 
încastrate şi foarte înierbate. 

Cursurile de apă de pe teritorul comunei îşi modifica debitele în condiŃiile de precipitaŃii abudente şi 
datorită drenajului insuficient apar zone cu umiditate ridicată. 

 
Clima 
Clima pe teritoriul comunei Blejoi este temperat continentala la limita dintre subtipul climatului cu 

nuanŃe de continentalism accentuat şi subtipul climatului continental de tranziŃie din zona centrală a Câmpiei 
Romane. 

Temperatura. InfluenŃa zonelor locuite asupra temperaturii aerului este sesizabilă mai ales în sezonul 
rece, când diferenŃa dintre localităŃi şi împrejurimi poate atinge valori de 8 –10ºC. Vara, ca urmare a creşterii 
intensităŃii radiaŃiei solare (peste 15 cal/cm2/lună) şi a predominării timpului senin, temperatura aerului 
înregistrează valori ridicate – media lunară depăşind 20ºC. 

•••• Temperatura medie anuală: 10,6 º C; 
•••• Temperatura maximă absolută: +39,4 º C; 
•••• Temperatura minimă absolută: –30,0 º C; 
•••• PrecipitaŃii medii anuale (media pe ultimii 10 ani)-588 mm 
•••• Zile de ninsoare pe an: 30-70; 
•••• Viteza medie a vântului:2,3-3,1 m/s; 
•••• Nebulozitatea: 5,5-6 zecimi anual; 

Umiditatea reprezintă un element care intensifică poluarea. Particulele solide din aer constituie nuclee 
în jurul cărora vaporii de apă se condensează, ceea ce duce la apariŃia ceŃii şi la ridicarea gradului de poluare 
în straturile joase ale atmosferei. 
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Umiditatea aerului este în ianuarie de 88% iar în iulie mai mică de 64%. 
PrecipitaŃiile. PrecipitaŃiile cresc în mod gradat de la sud spre nord. 
Este de ştiut că precipitaŃiile se desfăşoară şi în funcŃie de plasarea maselor de aer. Cele mai mari 

precipitaŃii din Ńara noastră se desfăşoară la sfârşitul lui mai - începutul lui iunie: în 1972, la staŃia 
meteorologică Ploieşti s-au înregistrat în medie 880 mm. 

Regimul precipitaŃiilor indica valori medii anuale mult mai ridicate în judeŃul Prahova, în comparaŃie cu 
anul 2004. 

TendinŃa generală este de creştere a cantităŃilor anuale începând din anul 2002. 
CantităŃile de precipitaŃii căzute au fost neuniform repartizate pe durata anului alendaristic: lunile 

caracterizate prin ploi abundente, dar de scurtă durată au fost aprilie, măi, august. 
Cantitatea medie anuală pe 10 ani a fost de 588 mm/m2. 
Topoclimatul regiunii de câmpie se caracterizează prin cea mai lungă durată de strălucire a 

soarelui:2100 ore/an, din care 1500 ore în semestrul cald şi cea mai mare cantitate de radiaŃie globală 115 
kcal/cmp din care 100 kcal/cmp numai în semestrul cald al anului. 

PrecipitaŃiile solide din timpul iernii cad în mod neuniform la diferite altitudini, asigurând un strat de 
zăpadă în grosimi variate care durează în funcŃie de temperaturile înregistrate în zonă. În regiunea de câmpie, 
durata stratului de zăpadă este între 30-70 de zile. 

 
CondiŃii geotehnice 
Aspectul general al terenului pe întreg teritoriu al comunei este plan şi stabil, specific reliefului de 

câmpie, cu denivelări mici în zonele de eroziune a reŃelei hidrografice. 
În apropierea cursurilor de apă, pe zonele cu drenaj insuficient, s-au produs fenomene de băltire 

creând areale cu umiditate excesivă. 
Conform normativului privind principiile, exigentele şi metodele cercetării geotehnice, NP 074/2002, în 

funcŃie de relieful zonei, pe baza prospecŃiunii de detaliu s-au identificat următoarele condiŃii geotehnice şi a 
fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor construcŃii de categoria importanta redusă. 

Succesiunea litostratigrafica generală a zonei este uramatoarea de la suprafaŃa: 
•  Pământuri de umplutură sau sol vegetal cu grosimi diferite de la punct la punct (în general 

variază de la 0,50 la 0,80 m). 
•  Argile prăfoase cafenii pe alocuri nisipoase sau cu concreŃiuni calcaroase, cu grosimi de 

ordinul. 
•  Pietrişuri şi bolovănişuri, cu grosimi mari de zeci de metrii conŃinând mai puŃin de 20% nisip cu 

un grad de compactare suficient. 
Complexul argilos prăfos nisipos prezintă o consistenŃă variabilă în funcŃie de zone şi de adâncimea la 

care apare stratul acvifer freatic, de la plastic consistent la plastic vârtos fiind încadrat la terenuri bune de 
fundare. 

Orizontul de pietrişuri şi bolovănişuri cu un conŃinut mic de nisip şi cu stratificaŃie practic uniformă şi 
orizontală (înclinarea este mai mică de 4º) constituie un teren bun de fundare. 

Nivelul hidrostatic se alfla în cea mai mare parte a teritoriului sub adâncimea de 2 m şi de aceea la 
executarea săpăturilor nu vor fi necesare epuismente. 

La încadrarea în categoria geotehnică s-au avut în vedere următoarele: 
•  Teren bun de fundare-2 puncte 
•  Fără epuismente -1 punct 
•  Categoria de importantă a construcŃiilor redusă -2 puncte 
•  Din punct de vedere a vecinătăŃilor fără riscuri -2 puncte  
•  Zona seismică B -2 puncte 
Categoria geotehnică pe baza acestor elemente este de risc redus dar la limita maximă. În cazul 

construcŃiilor de importanta normală sau deosebită sau în cazul în care sunt necesare epuismente la săparea 
gropilor pentru fundaŃii categoria geotehnică va trece în una superioară respectiv de risc moderat. 

Pe baza condiŃiilor geologice, elementelor cadrului natural şi a fenomenelor de risc (plansele nr.2, 3 şi 
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4) corelate cu datele obŃinute pe baza forajelor executate în zona precum şi observaŃiilor asupra factorilor 
climatici din ultimii ani s-au conturat zonele de construit respectiv: 

* Zone improprii de construit: sunt reprezentate prin zonele de curs a reŃelelor hidrografice (canalelor 
de desecare) din zonă, chiar şi a celor abandonate inundabile în perioadele de precipitaŃii abundente, precum 
şi în zonele de protecŃie a reŃelelor edilitare (LEA, conducte transport ŃiŃei şi gaze). 

* Zone bune de construit cu amenajări speciale: sunt reprezentate prin zonele cu umiditate excesivă 
de pe teritoriul comunei, zone cu drenaj insuficient. 

* Zone bune de construit fără amenajări speciale: teritoriul comunei, exceptând zonele menŃionate 
anterior, fiind o zonă de şes aluvionar cu aspect plan şi o înclinare mică spre sud- vest, având stabilitatea 
generală a terenului asigurată. 

FaŃă de constatările cu privire la teren construcŃiile ce se vor proiecta pe zona cerecetata se pot funda 
din punct de vedere stratigrafic, începând de la adâncimea minimă de ~ -1,20 m în jos pe stratul I alcătuit din 
argile prăfoase nisipoase cafenii în bază cu concreŃiuni calcaroase, plastic vârtoase, bune de fundare din zona 
de terasă, şi pietrişuri cu bolovănişuri de îndesare medie din restul teritoriului, funcŃie de caracteristicile 
constructive şi funcŃionare ale obiectivelor. 

Calculul terenului de fundare se va face pe baza presiunilor convenŃionale de calcul în conformitate cu 
STAS 3300/2-1985. 

Pentru realizarea platformelor şi pardoselilor se va Ńine seama de faptul că la suprafaŃă sunt prezente 
soluri vegetale cafeniu spre cafeniu negru în bază, afânate la suprafaŃă, de o grosime variabilă de la 0,40m la 
0,80m. Proiectantul de specialitate va elimina din acest strat cel puŃin 0,5-0,6 m. 

Terenul curăŃat de stratul vegetal şi înainte de întinderea primului strat de balast se va compactă bine 
cu utilaje adecvate. Se poate conta pe o presiune convenŃională pentru terenul astfel obŃinut şi pentru 
adâncimea minimum 0,60m la o Pconv. =90 Kpa. De asemenea se poate conta pe un modul de deformaŃie 
liniara E=8000 Kpa. 

Se vor prevedea sprijiniri la săpături mai adânci de 1,5 m, în spaŃii înguste. 
 
Riscuri naturale 
Exista 2 tipuri de riscuri naturale in teritoriu, riscul seismic și riscul de inundabilitate. Caracteristicile 

acestor tipuri de riscuri in teritoriu se detaliaza in capitolul “2.8. Zone cu riscuri naturale”. 
 

2.3 RELAłII ÎN TERITORIU 
 
Din punct de vedere administrativ comuna Blejoi se 

situeaza în centrul judetului Prahova, la limita nordică a reședintei 
de județ Ploiești, la distanță de 3 km de acesta și 65 km de 
Bucuresti.  

Din punct de vedere geografic este comuna este situată 
în sud-estul teritoriului țării, în Câmpia Ploiești. Paralela de 45º 
latitudine nordică și meridianul de 25º se intersectează  pe teritoriul 
administrativ al comunei, la aproximativ 250 m de podul din nordul 
localității. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Blejoi se 
învecinează cu următoarele unităŃi administrative de bază:  

- N Oraşul Boldeşti-Scăieni; 
- S Comuna Ariceştii Rahtivani; 
- E Municipiul Ploieşti, Comuna Bucov; 
- V Comuna Păuleşti; 
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Conform clasificării SIRUTA3, codurile numerice alocate unităŃii administrativ teritoriale şi localităŃilor 
componente sunt următoarele: 

Localitati componente Cod SIRUTA  
Blejoi 130678 Comuna 
Blejoi 130687 Sat reşedinŃă de comună, rang IV 
Ploieştiori 130696 Sat component al comunei, rang V 
łânŃăreni 130703 Sat component al comunei, rang V 

 
ReŃeaua de transport şi circulaŃie 

rutieră este puternic dezvoltată. 
Principalele căi de acces în 

localitate sunt: 
- drumuri naționale: DN 1, DN 1A, 

DN 1B; 
- drumuri județene: DJ 101I, DJ 

102, DJ 156, DJ 236; 
- drumuri comunale: DC 10A.  
 
Comuna Blejoi împreună cu cele 

trei sate componente: Blejoi, Ploieştiori şi 
łânŃăreni, fac parte, împreuna cu 
municipiul Ploieşti şi alte 13 unităŃi 
teritoriale de bază, din Polul de creştere 
Ploieşti. 

Prin  Hotărârea  de Guvern nr. 998 
din 27 august 2008  pentru  desemnarea 

polilor naŃionali de creştere în care  se  realizează  cu prioritate  investiŃii  din programele  cu  finanŃare 
comunitară şi naŃională, cu completările şi modificările ulterioare, Municipiul Ploieşti a fost desemnat  pol  
de  creştere  alături  de  alte  6  municipii  (Braşov,  Cluj  Napoca,  ConstanŃa, Craiova, Iaşi şi Timişoara).  

Polul  de  Creştere  Ploieşti  este  format  dintr-un  „centru  urban”,  reprezentat  prin municipiul Ploieşti 
(rang 1) şi „zona sa de influenŃă” compusă din 3 oraşe (Băicoi, 
Boldeşti-Scăeni,  Plopeni)  şi  10  comune  cu  58  de  sate  
(Ariceştii  Rahtivani,  Bărcăneşti,  Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, 
Dumbrăveşti, Păuleşti, Târgşoru Vechi, Valea Călugărească), 
având o populaŃie totală de 346.765 de locuitori şi o suprafaŃă 
administrativă de 612 kmp.  

Această apartenenŃă presupune o gestiune comună a 
resurselor disponibile şi o dezvoltare integrata a polului de 
creştere. Datorită poziŃionării de-a lungul magistralei CF şi a 
două drumuri naŃionale, comuna Blejoi beneficiază de o 
accesibilitate ridicată către zonele de interes turistic (Valea 
Prahovei, Cheia) şi către centrele urbane de interes local şi 
naŃional (Bucureşti – 60 km, Ploieşti – 3 km, Târgovişte – 60 km, 
Braşov – 111 km, Buzău – 77 km). Izocrona sub o oră până la 
aeroporturile internaŃionale Otopeni şi Băneasa sporesc potenŃialul de dezvoltare a turismului de afaceri, 
instituŃiilor publice şi serviciilor şi a industriei specializate cu grad ridicat de tehnologizare. 

 
Prevederi ale documentaŃiilor de amenajare a teritoriului suprateritoriale cu privire la comuna Blejoi 

                                                           
3 Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial - Administrative 
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Planul de Amenajare al Teritoriului NaŃional: 
SecŃiunea 1 – ReŃele de transport 

1. Autostradă – Sibiu – Făgăraş – Braşov – Ploieşti – Bucureşti 
2. Drum expres sau cu 4 benzi – Piteşti – Târgovişte – Ploieşti – Buzău 
3. Linie ferată dubla cu viteză de până la 160 km/h 
4. Linie ferată cu viteza de peste 250 km/h 
5. Terminal de transport combinat în municipiul Ploieşti 

SecŃiunea 2 – Apa 
1. Zone cu ape poluate de industrie care necesită măsuri de protecŃie pe termen lung; 

SecŃiunea 3 – Zone protejate 
1. Zonă dominantă agricolă – nu există zone cu elemente de patrimoniu natural; 
2. Zonă cu concentrare mare şi foarte mare de elemente de patrimoniu construit; 

SecŃiunea 4 – ReŃeaua de localităŃi 
1. Zonă cu concentrare ridicată de oraşe de rangul III şi II. 

SecŃiunea 5 – Zone de risc natural 
1. Zonă cu risc foarte mare de alunecări de teren; 
2. Zonă cu alunecări primare şi reactive; 

SecŃiunea 6 – Zone de risc natural 
1. Zonă cu concentrare medie de resurse antropice şi naturale; 

 
Planul de Amenajare al Teritoriului JudeŃean Prahova: 
Zonificarea funcŃională - spaŃială - propuneri: 

1. Zonă cu profil dominant industrial, agrar şi turistic în secundar; 
2. Creşterea performanŃelor economice, relansarea activităŃilor tradiŃionale şi îmbunătăŃirea condiŃiilor 

de mediu; 
3. Centru cu potenŃial de dezvoltare – mic; 
4. Reabilitarea activităŃilor economice, în special al celor industriale prin reconversie şi modernizare; 

Resurse economice potenŃiale de dezvoltare - propuneri: 
1. Resurse naturale - pomicultură; 
2. Resurse ale subsolului – hidrocarburi; 

 
Obiective de dezvoltare ale Polului de creştere Ploieşti: 

1. Teritoriu competiv prin valorificarea oportunităŃilor de dezvoltare a cercetării, infrastructurii 
urbane şi tehnologiei; 

2. Teritoriu competitiv prin creşterea capacităŃii operaŃionale a administraŃiei şi a comunităŃii 
locale; 

3. Teritoriu care oferă acces tuturor cetăŃenilor la servicii urbane de calitate; 
Pachetul de proiecte raportate la teritoriul comunei Blejoi din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului 

de Creştere Ploieşti-Prahova: 
- Extinderea transportului public ecologic (troleibuz) din municipiul Ploieşti pe tronsoanele: municipiul 

Ploieşti-comuna Blejoi-comuna Păuleşti (extindere reŃea linie de troleibuz, inclusiv infrastructura 
aferentă 12 km tronson). 

- Realizare pasaj rutier suprateran în continuarea DJ 102, peste DN 1B, în curs de execuŃie. 
 

2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
 
Profilul dominant al localităŃii este axat pe activităŃi agricole-industriale-terŃiare în nucleul vechi al 

localităŃii şi activităŃi specifice sectorului secundar, respectiv servicii comerciale în nucleul nou format în ultima 
decadă. Agricultura se regăseşte sub forma de producŃii de legume în culturi de câmp şi unităŃi agricole 
avicole de capacitate mare (peste 1000 de capete). Industria este specializată pe o singură ramură: industria 
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prelucrătoare de nemetalifere, angajând aproximativ 500 de angajaŃi la nivel local. Serviciile comerciale sunt 
dezvoltate pe foste terenuri agricole, în parcelări noi, de-a lungul principalelor căi de circulaŃie din zonă în fond 
construit specific. 

Degradarea fondului construit, modificările mediului economic şi a necesităŃilor tehnologice au avut ca 
rezultat dezafectarea unităŃilor industriale existente în nucleul vechi al localităŃii. Aceste zone încă reprezintă o 
resursă valoroasă a localităŃii fiind o zonă foarte accesibilă rutier, feroviar şi pietonal, având un grad ridicat de 
echipare edilitară şi un fond construit ce poate fi reabilitat. Fostele zone industriale pot reprezenta baza unei 
dezvoltări economice durabile axate pe sectorul unităŃilor industriale mici şi mijlocii. Realizarea unei conversii 
funcŃionale a zonei industriale poate relansa economia locală şi atrage noi investitori. 

ApartenenŃa la polul de creştere Ploieşti subliniează necesitatea dezvoltării localităŃii într-o strânsă 
legătură cu municipiul Ploieşti, cu celelalte localităŃi componente ale polului şi cu strategia de dezvoltare 
comună a acestora. În cazul polului de creştere Ploieşti, strategia se axează pe trei obiective generale: 
• teritoriu competiv prin valorificarea oportunităŃilor de dezvoltare a cercetării, infrastructurii urbane şi 

tehnologiei; 
• teritoriu competitiv prin creşterea capacităŃii operaŃionale a administraŃiei şi a comunităŃii locale; 
• teritoriu care oferă acces tuturor cetăŃenilor la servicii urbane de calitate; 

Conform datelor furnizate de Primăria localităŃii Blejoi, situaŃia numerică a agenŃilor economici pe 
sectoare de activitate în anul 2013 este următoarea: 

Domeniu activitate Numar firme 
Agricultura 3 
Industrie productiva 7 
Industrie de prelucrare a lemnului 1 
Industrie usoara - textile 2 
Industrie usoara – alimentara 4 
Constructii 1 
Transport 10 
Comert 290 
Servicii 63 
Turism si alimentatie publica 10 
Servicii publice 7 
Alte servicii 14 
Alte activitati 20 

Total 432 
UnităŃile economice cu sediul sau punct de lucru în comuna Blejoi sunt nominalizate în anexa 1. 
 
RESURSELE NATURALE 
Soluri 
Pe teritoriul comunei Blejoi principalele tipuri de sol sunt:  
Luvisoluri albice pseudogleizate 
- Cod: 250 - Textura: Lutonisipoasa - SuprafaŃa: 576 ha 
Protosoluri aluviale 
- Cod: 452 - Textura: Textura variată - SuprafaŃa: 290 ha 
 Soluri brune argiloiluviale tipice (inclusiv slab luvice) 
- Cod: 172 - Textura: Lutoasa - SuprafaŃa: 60 ha 
 Soluri brune eu-mezobazice pe depozite fluviatile şi fluvio-lacustre recente 
- Cod: 269- Textura: Lutoargiloasa- SuprafaŃa: 88 ha 
Soluri brune eu-mezobazice pe depozite fluviatile şi fluvio-lacustre recente 
- Cod: 269- Textura: Textura variata- SuprafaŃa: 56 ha 
Soluri brune luvice tipice 
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- Cod: 198- Textura: Lutonisipoasa- SuprafaŃa: 0 ha 
 Soluri brun-roşcate luvice tipice 
- Cod: 192- Textura: Lutoasa- SuprafaŃa: 88 ha 
 Soluri brun-roşcate tipice (inclusiv slab luvice) 
- Cod: 162- Textura: Lutoasa- SuprafaŃa: 420 ha 
 Soluri cernoziomoide rendzinice, inclusiv rendzine-litice (prundice) şi soluri brune eu-mezobazice 

rendzinice (prundice) 
- Cod: 127-Textura: Lutonisipoasa- SuprafaŃa: 298 ha 
 
AGRICULTURA 
Cadrul natural al comunei Blejoi este variat. Acesta conŃine o reŃea hidrografică bogată formată din 

cursul râului Teleajen şi pârâurile Bleaja, Dâmbu şi Strâmba. DestinaŃia terenurilor este mixtă, comuna 
deŃinând terenuri destinate pădurilor, agricole, livezi, fâneŃe, arabil şi păşuni. 

ActivităŃile aferente sectorului agricol sunt dependente de fondul funciar disponibil în cadrul teritoriului 
administrativ al comunei. EvoluŃia fondului funciar şi al activităŃilor agricole din cadrul teritoriului comunei Blejoi 
este evidenŃiată în următorul tabel: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 
Agricola 1555 1534 1519 1469 1428 1416 1391 1391 1391 1391 
Arabila 1416 1395 1380 1330 1289 1277 1252 1252 1252 1252 
Pasuni 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 
Vii si pepiniere viticole 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Livezi si pepiniere pomicole 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Terenuri neagricole total : : : : : : 633 633 633 633 
Paduri si alta vegetatie 
forestiera : : : : : : 19 19 19 19 

Ocupata cu ape, balti : : : : : : 86 86 86 86 
Ocupata cu constructii : : : : : : 452 452 452 452 
Cai de comunicatii si cai 
ferate : : : : : : 67 67 67 67 

Terenuri degradate si 
neproductive : : : : : : 9 9 9 9 
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După 1996, activitatile agricole s-au diminuat in mod dramatic. Activitatile traditionale, cum ar fi 

cresterea pasarilor si a bovinelor au devenit nesemnificative, desi resursele locale ar permite dezvoltarea 
acestor activitati.  

Culturile practicate în localitate şi producŃiile obŃinute se pot analiza numai pana in anul 2003, dupa 
acest an nemaiaparand in statisticile oficiale. 

SuprafaŃe 
cultivate (ha) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Grau si secara 732 666 420 412 255 226 196 364 333 264 
Porumb boabe 534 730 793 813 906 880 882 680 657 623 

Floarea soarelui : : 60 22 35 40 37 26 100 : 
Cartofi 10 17 20 20 25 40 40 40 35 30 

Legume 15 15 20 25 35 40 44 50 30 45 
ProducŃii 

obŃinute (tone) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Grau si secara 1608 1801 475 1121 573 511 268 826 150 225 
Porumb boabe 2187 2766 2700 3511 1536 3600 733 1840 1840 1615 

Floarea soarelui : : 55 15 41 31 15 21 111 : 
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Cartofi 80 206 190 140 293 490 277 545 176 310 
Legume 191 165 287 183 236 399 399 570 303 401 
Fructe 8 8 7 5 15 7 8 22 32 92 

Struguri 7 52 60 45 40 40 38 70 30 41 
© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
 
În ceea ce priveşte zootehnia, efectivele de animale (total/gospodăriile populaŃiei), în perioada 1994-

2003, corelate cu producŃiile obŃinute sunt: 
Principalel
e categorii 

de 
animale 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bovine 666 610 614 461 446 453 470 341 340 340 

-gospodarii 665 610 614 461 446 453 470 341 340 340 

Porcine 1019 895 1200 1000 1156 1559 851 1112 356 500 

-gospodarii 822 840 1200 980 1138 1540 834 1100 350 500 

Ovine 1216 897 778 669 700 715 721 624 504 527 

-gospodarii 1143 861 749 640 676 696 704 610 504 527 

Pasari 132161 201695 106601 16500 139536 24600 141050 413180 676442 356106 

-gospodarii 16000 17500 16500 16500 19200 24600 20120 18000 23630 28473 

Principalel
e produse 
agricole 
animale 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Greutatea 
animale 

sacrificate 
(to) 

1183 860 1703 1287 2587 484 1336 2770 6931 5730 

Productia 
de lapte de 

vaca si 
bivolita 

(hectolitri) 

14276 12540 13814 13002 11202 10199 8095 10125 8294 9463 

Productia 
de lana 

(kg) 
1970 1388 1600 1671 1851 1640 1340 1296 1141 1135 

Productia 
de oua (mii 

buc) 
1440 3876 5133 7102 1215 1130 986 3887 6872 7877 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
 
În comună funcŃionează următoarele unităŃi din domeniul zootehniei:  
AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL, unitate de producŃie care deŃine pe teritoriul comunei o fermă 

cu 24 hale în care creşte pui de carne. 
OFICIUL PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCłIE A ANIMALELOR, în satul Blejoi, str. Gării, nr. 

812. 
 
INDUSTRIE, SERVICII ŞI COMERł 
În comuna Blejoi sunt înregistrate ca având sediul social şi/sau sediu secundar peste 950 de societati 

comerciale (ANEXA 1), din care peste 90% sunt intreprinderi familiale si microintreprinderi InformaŃiile sunt 
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eliberate din registrul comerŃului computerizat Ńinut de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul 
Prahova şi au la bază înregistrarile efectuate până la data de 22.05.2013.).  

Economia locala este dominată de activitatile de desfacere a marfurilor cu amanuntul si servicii, in fapt 
de polul comercial creat pentru a deservi municipiul Ploiesti (Carrefour, concesionari auto, etc). Contributia 
celor mai mari contribuabili reprezinta 60% din veniturile proprii la bugetul local al comunei. Alaturi de 
activitatile de comert, industria prelucratoare este prezenta prin productia de materiale de constructii. 

În acelasi timp, pozitionarea geografica a comunei a determinat aparitia si dezvoltarea unui nou sector 
de activitate, logistica pentru activitati de comert (depozite, spatii, platforme). 

Sectorul care a avut cea mai mare dezvoltare în ultima perioadă este sectorul serviciilor de tip 
comercial de dimensiuni mari. Un rol important în dezvoltarea acestui sector a avut influenŃa teritoriului 
periurban al municipiului Ploieşti, căile de comunicaŃie rutieră şi relaŃiile existente la nivel zonal şi regional.  

Sectorul industrial este regăsit în cadrul comunei Blejoi sub forma de unităŃi mici şi mijlocii de interes 
local şi zonal. În activităŃile industriale existente se regăseşte producŃia de construcŃii metalice.  

 
TURISM 
Apropierea de municipiul Ploieşti eclipsează obiectivele locale şi creează dificultăŃi în articularea unei 

oferte turistice specifice.  
Cu toate acestea activitatea turistică, fie chiar şi sub forma turismului de tranzit sau de afaceri, se află 

în creştere în 2013 faŃă de 2007, după cum reiese din datele furnizate de INS.  
Turismul de afaceri presupune participarea la diverse întâlniri în interes de serviciu, târguri şi 

conferinŃe este întâlnit în zonele dezvoltate din punct de vedere economic, în zonele unde există centre de 
conferinŃă (Sala Polivalentă Blejoi). 

 
Nr. unitati 

Nr. locuri in 
unitati de 

cazare 
Sosiri Innoptari 

2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 
Unitati de cazare, 
din care: 1 5 32 199 654 5676 1255 12276 

Hoteluri - 1 - 46 - 1566 - 3077 
Moteluri 1 2 32 101 654 2012 1255 4079 
Pensiuni agro-
turistice - 2 - 52 - 2098 - 5120 
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În perioada de analiză (2007-2013) indicatorii cererii turistice au evoluat astfel: 
- numărul de locuri în unităŃile de cazare creşte de 6 ori 
- numarul de sosiri creşte de 8,7 ori 
- durata medie a sejurului creşte de la 1,91 zile la 2,16 zile 
 UnităŃile de cazare existente sunt: 
HOTEL „REGINA NOPłII” (S.C. Universal Comprod GheorghiŃă), sat Blejoi, km 5 
MOTEL „PETROM”, satul Blejoi, DN1 km. 6, are o capacitate de 32 locuri 
MOTEL „HANUL SOFERILOR”, sat Blejoi, nr. 1004, are o capacitate de 35 locuri 
PENSIUNEA „CASA BELLA”, sat Blejoi, nr. 957 
 Localitatea Blejoi poate spera la dezvoltarea unui turism de tranzit, focalizat pe aducerea în 

valoare a văii Teleajenului şi a monumentelor istorice. 
 

2.5 POPULAłIA 
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Conform rezultatelor recensamantului din 2011 populatia comunei Blejoi era de 8575 locuitori, ceea ce 
reprezinta 1,12% din totalul populatiei judetului Prahova si 0,04% din totalul populatiei Romaniei. Conform 
INS, populaŃia stabilă la 1 iulie 2016 este 8816 persoane. 

Cadrul natural ridicată şi accesibilitatea ridicată a localităŃii faŃă de municipiul Ploieşti au determinat o 
creştere demografică la nivelul comunei Blejoi datorată migraŃiei urban-rural. În perioada studiată s-a 
identificat o rată medie anuală de creştere a populaŃiei de 0,87%, populaŃia comunei Blejoi crescând în 
intervalul 2004-2013 de la 7956 locuitori la 8654 locuitori permanenŃi.  

Suplimentar faŃă de aceste valori, există un surplus de locuitori rezultaŃi din flotanŃi şi cetăŃeni ce deŃin 
locuinŃe de vacanŃă pe teritoriul comunei Blejoi.  

Factorii care au determinat această creştere au acŃionat constant şi vor influenŃa în continuare 
evoluŃia populaŃiei comunei, astfel pentru orizontul de timp 2014-2024 se estimează o populaŃie totală 
permanentă de 9432 de locuitori pentru o rata medie de crestere de 0,87% (detalii la cap. 3.5 EVOLUłIA 
POPULAłIEI).   

 
În conformitate cu tabelul prezentat mai jos, structura ponderii grupelor de vârstă în totalul 

populaŃiei, nu cunoaşte mutaŃii importante în 10 ani: 
- menŃinerea populaŃiei foarte tinere cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani la valori comparabile, cu o 

uşoară scădere în 2013 
- scăderea populaŃiei tinere cu vârstele cuprinse între 15 şi 34 ani cu 5,7 procente în 2013 
- creşterea populaŃiei adulte 35-64 ani cu aproape 6 procente 
- o uşoară creştere a populaŃiei vârstnice în 2013, datorată creşterii speranŃei de viaŃă 
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2004 4,66 5,23 5,78 6,57 7,54 8,43 9,69 8,30 5,13 6,56 6,51 5,86 5,40 5,57 4,2 2,43 1,43 0,70 

2013 4,81 5,07 5,06 5,28 6,08 6,88 8,31 8,53 10,1 6,98 5,41 6,78 5,89 4,22 4,60 3,17 1,90 0,92 

Date prelucrate după © 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
 
Structura pe sexe relevă o creştere de 7,9% a contingentului feminin fertil şi un raport de 

masculinitate ce se situează la valori comparabile cu cele la nivel naŃional, respectiv 94,3/93,9 bărbaŃi la 100 
femei în 2004/2013. 

 
Grupe 

de 
varsta 

Sexe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Total 7956 8041 8054 8130 8174 8280 8399 8530 8595 8654 
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Evoluţia populaţiei comunei Blejoi în perioada 2004-2013
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Grupe 
de 

varsta 
Sexe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- Masculin 3861 3901 3907 3945 3959 4008 4069 4140 4161 4191 
- Feminin 4095 4140 4147 4185 4215 4272 4330 4390 4434 4463 

0- 4  Total 371 393 417 397 387 390 395 396 407 416 
- Masculin 186 199 215 208 197 196 208 209 209 218 
- Feminin 185 194 202 189 190 194 187 187 198 198 

5- 9  Total 416 411 398 406 401 406 432 464 450 439 
- Masculin 219 210 203 206 209 204 214 234 237 227 
- Feminin 197 201 195 200 192 202 218 230 213 212 

10-14  Total 460 426 411 424 414 440 457 422 430 438 
- Masculin 230 223 212 222 220 228 231 211 219 227 
- Feminin 230 203 199 202 194 212 226 211 211 211 

15-19  Total 523 551 563 540 516 482 456 469 473 457 
- Masculin 260 271 281 270 256 249 246 245 245 238 
- Feminin 263 280 282 270 260 233 210 224 228 219 

20-24  Total 600 584 524 516 542 564 564 579 555 526 
- Masculin 280 274 243 255 261 283 287 300 275 268 
- Feminin 320 310 281 261 281 281 277 279 280 258 

25-29  Total 671 664 660 675 668 652 649 583 575 595 
- Masculin 342 334 326 324 327 300 298 276 291 279 
- Feminin 329 330 334 351 341 352 351 307 284 316 

30-34  Total 771 738 715 701 696 702 676 701 732 719 
- Masculin 403 386 364 353 355 355 337 341 355 356 
- Feminin 368 352 351 348 341 347 339 360 377 363 

35-39  Total 660 776 868 931 822 800 769 764 732 738 
- Masculin 364 418 470 491 426 415 395 385 365 377 
- Feminin 296 358 398 440 396 385 374 379 367 361 

40-44  Total 408 406 390 400 570 693 817 925 993 876 
- Masculin 214 210 211 226 318 386 443 499 520 448 
- Feminin 194 196 179 174 252 307 374 426 473 428 

45-49  Total 522 496 489 479 465 435 438 432 425 604 
- Masculin 240 228 234 233 227 228 231 240 240 335 
- Feminin 282 268 255 246 238 207 207 192 185 269 

50-54  Total 518 535 558 583 574 549 516 502 483 468 
- Masculin 237 247 258 270 271 252 238 230 232 227 
- Feminin 281 288 300 313 303 297 278 272 251 241 

55-59  Total 466 484 480 498 527 531 544 574 599 587 
- Masculin 218 233 226 226 236 238 249 264 268 269 
- Feminin 248 251 254 272 291 293 295 310 331 318 

60-64  Total 430 412 401 395 393 438 457 466 482 510 
- Masculin 192 181 177 179 173 201 213 214 214 220 
- Feminin 238 231 224 216 220 237 244 252 268 290 

65-69  Total 443 454 457 439 433 380 367 372 368 365 
- Masculin 186 193 195 185 188 156 144 152 156 150 
- Feminin 257 261 262 254 245 224 223 220 212 215 

70-74  Total 334 339 347 358 344 386 401 401 392 398 
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Grupe 
de 

varsta 
Sexe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- Masculin 157 156 150 146 135 148 162 164 152 163 
- Feminin 177 183 197 212 209 238 239 237 240 235 

75-79  Total 193 203 208 224 244 240 257 267 274 274 
- Masculin 75 82 83 93 102 106 106 103 108 103 
- Feminin 118 121 125 131 142 134 151 164 166 171 

80-84  Total 114 114 107 104 115 119 131 134 148 164 
- Masculin 35 32 35 38 36 41 46 49 52 64 
- Feminin 79 82 72 66 79 78 85 85 96 100 

85 + Total 56 55 61 60 63 73 73 79 77 80 
- Masculin 23 24 24 20 22 22 21 24 23 22 
- Feminin 33 31 37 40 41 51 52 55 54 58 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
Tot în corelaŃie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de important, raportul de 

dependenŃă. Raportul de dependenŃă demografică este de obicei folosit ca un indicator al poverii economice 
pe care populaŃia productivă o poartă, chiar dacă unele persoane definite ca „dependente” sunt active, iar alte 
persoane în vârstă de muncă sunt întreŃinute. Acesta se calculează după formula: 

100
6415_

65_140_
x

aniPopulatia

aniPopulatiaaniPopulatia

−

++−

 
Calculat cu cifrele de la recensămâtul din 2011, pentru comuna Blejoi raportul de dependenŃă este 47, 

ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă erau 47 de persoane în vârstă de 
dependenŃă. Aceasta este o situaŃie favorabilă dezvoltării, deoarece presiunea exercitată de populaŃia 
dependentă asupra celei active este minoră. 

 
DistribuŃia  detaliată  pe  sexe  şi  grupe  mici  de  vârstă  este  cea  care  arată  mărimea comparativă 

a cohortelor generaŃionale exprimată  grafic  prin  piramida vârstelor, folosind datele de la recensămîntul din 
2011: 

 
Analiza piramidei vârstelor arată următoarele fenomene demografice în desfăşurare: 
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* O bază destul de lărgită reprezintă viitoare generaŃii de tineri numeroase.  
* PopulaŃia cu vârste cuprinse între 19 şi 64 de ani, reprezentând populaŃia activă, cumulează un 

procent de 62,78% din total, ceea ce reprezintă o resursă importantă de forŃă de muncă. GeneraŃia cea mai 
numeroasă este cea cu vârste cuprinse între 40 şi 44 de ani. 

* Vârful îngust indică în 2011 o populaŃie vârstnică puŃin numeroasă, bine reprezentată de grupa 70-
74, generaŃia vârstnică cea mai numeroasă. 

* Se remarcă o superioritate numerică a grupei 45-64 ani faŃă de grupa 0-19, ceea ce înseamnă că 
înlocuirea generaŃiilor se poate realiza parŃial, raportul de substituŃie apropiindu-se de 100% (93,2%). 

* Copiii şi tinerii de până la 19 ani şi populaŃia peste 65 ani compun 37,21% din populaŃia comunei, 
ceea ce reprezintă populaŃie inactivă şi cu risc social ridicat. 

 
Mişcarea naturală,exprimată prin rata sporului natural (sporul natural la 1000 de locuitori), rezultă în 

solduri negative pentru majoritatea anilor analizaŃi. Cu o evoluŃie uşor descendentă a ratei natalităŃii, şi un 
trend oscilant dar descrescător al mortalităŃii (dar superior valoric natalităŃii), sporul natural înregistrează o 
singură valoare pozitivă, în anul 2009. 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
nascuti vii 83 97 63 62 76 98 87 79 65 73 
decedati 96 102 111 97 97 84 91 85 98 82 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
 

 
Valori negative se înregistrează şi la nivel judeŃean (mediul rural), după cum reiese din graficul de mai 

jos: 
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MigraŃia internă înregistrează exclusiv valori negative, numărul plecărilor cu domiciliul fiind mai mare 

decât cel al stabilirilor cu domiciliul în comuna Blejoi. Dar acesta este departe de a fi un fenomen singular, un 
sold negativ înregistrându-se şi la nivel suprateritorial: 

 
 
BilanŃul real al populaŃiei se obŃine prin însumarea soldului mişcării naturale cu cel al  mişcării  

mecanice  a  populaŃiei,  şi  determină  dinamica  globală  a  populaŃiei  teritoriului  supus studiului.   
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
rata sporului 
natural -1,63 -0,62 -5,96 -4,31 -2,57 1,69 -0,48 -0,70 -3,84 -1,04 

rata soldului 
migrator -0,13 -0,12 -3,85 -3,94 -5,26 -3,38 -4,05 -3,40 -3,26 -5,20 

rata bilantului 
real -1,76 -0,75 -9,81 -8,24 -7,83 -1,69 -4,52 -4,10 -7,10 -6,24 

Date prelucrate după © 1998 - 2014 Institutul National De Statistica- 
  
Având în vedere că atât indicatorii mişcării naturale, cât şi cei ai migraŃiei interne sunt aproape 

exclusiv negativi (singura valoare pozitivă, a sporului natural în 2009 este anulată de valoarea negativă a 
soldului migrator), vom obŃine valori negative, ceea ce, de obicei, indică un declin demografic. 

 

Evoluţia ratei sporului natural, comparată (mediu rural), pentru 
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Densitatea de locuire existentă este de 427,56 loc/km2, cu mult peste densitatea medie de locuire a 
judeŃului Prahova, de 176 loc/km2. În baza estimărilor de creştere a populaŃiei pentru anul 2024, este indicată 
o densitate medie de locuire de peste 470 loc/km2.  

 
Structura etnică şi religioasă conform datelor culese cu ocazia recensămîntului din 2011: 
 

Etnie nr % Religie nr % 

Romani 8132 94,83 Ortodoxa 7897 92,09 

Maghiari 3 0,03 Romano-catolică 5 0,06 

Romi 146 1,7 Penticostală 29 0,34 

Germani 6 0,7 Baptistă 20 0,23 

Turci 3 0,03 Adevntistă 20 0,23 

InformaŃi nedisponibilă 282 3,29 Musulmană 9 0,10 

Total 8575 100,00 Creştină după Evanghelie 236 2,75 

   Evanghelică 56 0,65 

   Altă religie 9 0,10 

   Fără religie 9 0,10 

   Atei 4 0,05 

   InformaŃie nedisponibilă 279 3,25 

   Total 8575 100,00 
 
Fondul locuibil disponibil în comuna Blejoi a crescut în perioada 2004-2013 drept răspuns la rata 

pozitivă de creşterea a populaŃiei (detalii la cap. 2.7.INTRAVILAN EXISTENT – ZONE FUNCłIONALE – 
BILANł TERITORIAL, Zona locuinŃelor individuale şi colective). 

 Se poate astfel constata o imbunătăŃire a indicatorilor sociali si sociologici ai locuirii: 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
nr. locuinte/1000 
locuitori 301,53 299,84 302,33 303,69 305,97 311,35 337,54 370,22 373,12 376,36 

suprafata 
locuibila/locuinta 49,87 50,51 51,33 52,50 53,50 54,88 58,49 64,40 64,71 65,66 

suprafata 
locuibila/locuitori 15,04 15,14 15,52 15,94 16,37 17,09 19,74 23,84 24,14 24,71 

nr. 
persoane/locuinte 3,32 3,34 3,31 3,29 3,27 3,21 2,96 2,70 2,68 2,66 

Date prelucrate după © 1998 - 2014 Institutul National De Statistica- 
 
ApartenenŃa comunei la teritoriul periurban al municipiului Ploieşti determină un grad ridicat de 

migraŃie al forŃei de muncă, acest fapt determinând o rată scăzută a şomajului, sub media judeŃului şi 
subliniează caracterul de suburbie al comunei.  

ForŃa de muncă este concentrată în sectoarele specifice economice: agricole, industriale şi de servicii 
de tip comercial. 

Conform INS, evoluŃia numărului salariaŃilor din comuna Blejoi este următoarea: 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
3254 2863 3032 3046 3062 3059 2560 2499 2658 2738 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
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 Majoritatea salariaților lucrează în sectorul industrie (cca 65%). În comerț se regăsesc cca 

15% iar în construcții 10%. 
Nivelul de instruire poate fi de asemenea o variabilă importantă în evolutia structurii demografice, 

migratia fiind cu atat mai mare cu cat  persoanele angrenate au un nivel inalt de instruire. În acelasi timp, 
persoanele fara un loc de munca sunt mai predispuse la migratie decat cele angajate. 

Nivelul de educatie al persoanelor cu varsta mai mare de 10 ani din comuna Blejoi: 
 TOTAL % din total Femei Barbati 

TOTAL persoane 7820 100 3972 3648 
Superior 1123 14,36 540 428 
Post liceal si de maistri 269 3,44 99 170 
Liceal 1993 25,49 1037 956 
Profesional si de ucenici 1399 17,89 912 668 
Gimnazial 1580 20,20 679 372 
Primar 1051 13,44 679 372 
Fara scoala absolvita/analfabeti 205 2,62 121 84 

 Sursa: Recensamant 2011 

 
 Procentul absolventilor de forme de învăŃământ superior din comuna Blejoi este mai mare 

decât cel la nivel judeŃean, la fel şi pentru formele de învăŃământ liceal şi profesional. Se poate observa însă 
procentul mult scăzut faŃă de cel la nivel suprateritorial pentru nivelurile primar şi gimnazial. 

Angajatorii sunt preponderenŃi din sectorul privat, existând şi un grad ridicat de mobilitate a forŃei de 
muncă în interiorul teritoriului periurban al municipiului Ploieşti. Principalii angajatori din comuna Blejoi sunt: 
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SOCIETĂłI COMERCIALE Domeniul de activitate Număr de angajaŃi 
S. C. Star T&D S.R.L. Constr drumuri 120 
S.C. Universal Montaj Darzau Fabricare constr. metalice 80 
S.C. Metro Askin Impex S.R.L. Panificatie 100 
S.C. Cord Impex S.R.L. Comert cu ridicata 100 
S.C. Kaproni Transport S.R.L. Transport marfuri 30 
S.C. Proleasing Motors S.R.L. Comert autovehicule 20 
S.C. Carrefour S.A. Comert 400 

 
Concluzii 
PopulaŃia comunei Blejoi se află în creştere, cu toate că analiza dinamicii populaŃiei nu confirmă acest 

lucru, lăsând impresia unor dicrepanŃe statistice. 
Rata sporului natural este negativă, ca şi rata sporului migrator. 
Procentul absolventilor de forme de învăŃământ superior din comuna Blejoi este mai mare decât cel la 

nivel judeŃean, la fel şi pentru formele de învăŃământ liceal şi profesional. 
Raportul de dependenŃă este 47, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă 

sunt 47 de persoane în vârstă de dependenŃă. Aceasta este o situaŃie favorabilă dezvoltării, deoarece 
presiunea exercitată de populaŃia dependentă asupra celei active este minoră. 

 
2.6 CIRCULAłIE ŞI TRANSPORTURI 

 
ReŃeaua de transport şi circulaŃie rutieră este puternic dezvoltată, comuna fiind străbătută de la 

Nord la Sud şi de la Est la Vest de DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A. ReŃeaua 
de circulaŃie rutieră este completată de drumurile comunale de importanŃă locală ce permit accesul către 
zonele funcŃionale ale comunei. Infrastructura rutieră are o lungime de 13.96 km (drumuri naŃionale – 3.04 km, 
judeŃene – 4.93 km şi comunale – 2.79 km) şi o suprafaŃă de 177,22 Ha. 

Zona industrială a comunei 
beneficiază de racord la magistrala de 
cale ferată, permiŃând efectuarea de 
transporturi feroviare. 

Trama stradală este 
neierarhizată, dezvoltată spontan în 
trupul central, zona ce este asfaltată în 
proporŃie de 70% în timp ce în zonele 
în care au fost elaborate Planuri 
Urbanistice Zonale, trama a fost 
gândită punctual pentru fiecare 
ansamblu rezidenŃial, subdimensionată 
şi în prezent având îmbrăcăminte 
temporară de pământ. 

În urma Procesului verbal de 
constatare pe teren, nr. 
7268/01.09.2011 încheiat de SDN 
Ploiesti s-au determinat limita 
administrativă si limita intravilanului 
existent pe traseul drumurilor 
naŃionale după cum urmează: 

I. LIMITA ADMINISTRATIVĂ a localitătii este cuprinsă pe: 
DN 1  între km 64+870 si km 67+400 pe partea dreaptă 
DN 1A  între km 84+680 si km 90+200 pe partea stângă+dreaptă 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 37 

 

DN 1B  între km 0+000 si km 5+508 pe partea dreaptă 
DN 1B  între km 0+500 si km 5+508 pe partea stângă 
DN 1B  între km 10+275 si km 10+875 pe partea stângă  
II. INTRAVILANUL EXISTENT este cuprins pe: 
DN 1  între km 64+870 si km 67+400 pe partea dreaptă 
DN 1A  între km 84+830 si km 90+110 pe partea dreaptă 
DN 1A  între km 84+686 si km 87+700 pe partea stângă 
DN 1A  între km 88+250 si km 90+110 pe partea stângă 
DN 1B  între km 0+000 si km 1+500 pe partea dreaptă 
DN 1B  între km 0+500 si km 1+815 pe partea stângă 
DN 1B  între km 3+960 si km 4+000 pe partea stângă 
DN 1B  între km 4+080 si km 4+240 pe partea stângă 
DN 1B  între km 4+450 si km 5+250 pe partea stângă 
DN 1B  între km 5+250 si km 5+508 pe partea stângă + dreapta 
DN 1B  între km 10+275 si km 10+875 pe partea stângă 
 
ReŃeaua stradală 
ReŃeaua de străzi a comunei răspunde în mod satisfăcător necesităŃii de mobilitate prin capacitatea de 

circulaŃie dată de elementele constructive. 
 Străzi în stare rea, care necesită modernizare cu prioritate: 
- 3 strazi în satul łânŃăreni (lângă cimitirul Bereasca) 
- 2 străzi în cartierul Albert (DN1B-Hortensiei) 
- str. Tufănelelor (în spatele sediului Distrigaz) 
CirculaŃia feroviarăse desfăşoară pe magistrala CF 304, Ploieşti-Sud - Măneciu cu staŃie în Gara 

Blejoi. SuprafaŃa totală ocupată de infrastructura feroviară este de 7.10 ha, reprezentând 0,61% din teritoriul 
administrativ. Linia se află din noiembrie 2014 în exploatarea operatorului feroviar S.C. Transferoviar Călători 
S.R.L., care oferă 7 curse dus-întors zilnic. 

Tangent teritoriului administrativ al comunei Blejoi se regaseste magistrala M300. Aceasta atinge 
teritoriul administrativ al comunei Blejoi pe o lungime de 596 metri liniari intre bornele kilometrice CF km 
68+837 si km 69+433. 

O difuncŃie majoră a sistemului de circulaŃii rutiere şi feroviare o reprezintă gestionarea intersecŃiilor 
rutiere. Datorită fluxului mare de vehicule şi actuala gestiune a intersecŃiilor rutiere se produc ambuteiaje. 
Intensitatea traficului rutier şi poziŃionarea lui vis-à-vis de teritoriul intravilan al localităŃii au determinat un rol 
negativ al acestuia ca element restrictiv în dezvoltarea şi funcŃionarea localităŃii. În planul de reglementări 
urbanistice au fost propuse trasee şi pasaje pietonale noi, au fost indicate nodurile rutiere şi feroviare ce 
trebuie sistematizate, axele rutiere noi şi cele ce necesită modernizarea/mărirea profilului stradal şi a 
capacităŃii de trafic.  

Transportul în comun 
Datorită amplasării comunei Blejoi în imediata vecinătate a municipiului Ploieşti, nu s-a impus 

necesitatea organizării unui transport public local, ci organizarea unui transport public care să asigure legătura 
cu municipiul Ploieşti. Fiind o legatură între două unităŃi administrativ-teritoriale distincte, transportul public 
este unul de interes judeŃean, fiind organizat de Consiliul Judetean. Traseul care face legatura intre comuna 
Blejoi si municipiul Ploiesti este asigurat de doi operatori:  

S.C. NILS S.R.L. – cursă Cocoşeşti-Ploieşti (prin Blejoi), are curse la ore neregulate 
S.C. MARIN STELIAN S.R.L. – cursă Ploieşti Blejoi, cu curse regulate, la interval de 30 min. 
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Traseele actuale care fac legăura între comuna Blejoi şi municipiul Ploieşti prezintă incovenientul ca 
are ca punct terminus intrarea în Ploieşti, determinând un timp îndelungat de deplasare pentru legătura cu 
centrul sau cu alte zone ale Ploieştiului şi costuri suplimentare ocazionate de necesitatea folosirii transportului 
public local al municipiului Ploieşti. Astfel se crează o stare de disconfort pentru cetăŃenii care sunt nevoiŃi să 
se deplaseze zilnic către locurile de 
muncă, şcoală sau alte puncte de interes. 

Realizarea unui plan de transport 
public integrat cu comuna Păuleşti şi 
comuna Blejoi constituie o primă etapă a 
planului de dezvoltare a transportului public 
în zona Polului de Creştere (Planul de 
Dezvoltare Durabilă a JudeŃului Prahova în 
perioada 2014-2020). 

Hărți strategice de zgomot 
Traficul rutier reprezintă o 

puternică sursă de poluare în general: 
poluarea chimică a aerului, poluare 
acustică, etc. Parlamentul European si 
Consiliul au adoptat Directiva 2002/49/EC 
in 29 Iunie 2002  a carei principala sarcina 
este aceea de  a crea o baza comuna 
pentru administrarea urbana a zgomotului ambiental. Aceasta directiva are ca principala tinta definirea unei 
abordari comune a problemei pe care o reprezinta zgomotul, in ideea de a evita, preveni si a reduce nivelul 
zgomotului urban. 

HărŃile strategice de zgomot au fost realizate pentru aglomerarea urbană Ploieşti, aceasta incluzând şi 
comunele Blejoi, Brazi şi Bărcăneşti. 

Estimarea  numarului  de  persoane  (in  sute)  care  traiesc  in  locuinte  expuse  la intervale de valori 

ale indicatorului L zsn4 in decibeli(A), la 4 m deasupra nivelului solului pentru  cea  mai  expusa  fatada.   
Trafic rutier, comuna Blejoi (fără DN1):  
DistribuŃia persoanelor expuse (în sute): 

Nivel de 
zgomot dB Locuitori expuşi 

55- <59 16 
60- <64 11 
65-<69 7 
70-<74 4 
>75 0 

Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că în comuna Blejoi există un număr de cca 400 de 

persoane expuse la nivelul de zgomot peste valoarea maxină permisă de 70 dB pentru indicatorul L zsn . 
Pentru o populație de cca 8000 de locuitori, aceasta reprezintă 5%. 

Pentru indicatorul L n 5, distribuția persoanelor expuse (în sute), fără DN1: 

Nivel de 
zgomot dB Locuitori expuşi 

45-<49 14 
50-<54 11 

                                                           
4Indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte, indicator de zgomot asociat disconfortului general produs de o anume sursă de zgomot 
5Indicator de zgomot pentru noapte, indicator de zgomot asociat tulburării somnului în perioada de noapte ca urmare a unei surse de 
zgomot. 
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55- <59 8 
60- <64 4 
65-<69 1 
70-<74 0 
>75 0 

Numărul persoanelor expuse la valori ce depășesc valoarea maximă permisă de 60 dB este de cca 
500, ceea ce reprezintă peste 6% din populația comunei. 

Trafic feroviar comuna Blejoi: 
DistribuŃia persoanelor expuse (în sute):  

Nivel de 
zgomot dB Locuitori expuşi 

55- <59 2 
60- <64 1 
65-<69 0 
70-<74 0 
>75 0 

Din analiza hărții strategice de zgomot reiese 
că în comuna Blejoi zgomotul produs de traficul feroviar 
nu reprezintă o problemă pentru locuitori. 

HărŃile de zgomot constituie sursa de date şi 
informaŃii pentru întocmirea planurilor de acŃiune pentru 
fiecare localitate în parte privind reducerea zgomotului 
ambiental, protejarea populaŃiei de efectele acestuia şi 
modelarea strategiei urbanistice. 

Pentru dezvoltarea corectă a localităŃii şi 
articularea zonelor funcŃionale ale localităŃii sunt 
primordiale dezvoltarea sistemului de circulaŃii 
pietonale şi rezolvarea problemelor generate de 
circulaŃia rutieră. 

 
2.7 INTRAVILAN EXISTENT – ZONE FUNCłIONALE – BILANł TERITORIAL 

 
Comuna Blejoi este structurată în trei zone funcŃionale specifice: 

I. Zona vetrelor satelor componente Blejoi, Ploieştiori şi łânŃăreni – caracterizată prin prezenŃa 
majoritară a zonelor de locuire individuală în construcŃii cu regim individual sau cuplat de construire şi cu 
regim maxim de înălŃime de P+2E, zona centrală în care se regăsesc obiectivele publice de importanŃă 
locală şi o serie de servicii punctuale şi zona industrială dezafectată – pretabilă la un proces de conversie 
funcŃională. Un aspect special al zonei I este tendinŃa de dezvoltare polinucleară datorată disfuncŃiilor 
existente la nivelul reŃelelor de comunicaŃie 
rutieră, pietonală şi feroviară; 

II. Zona cartierelor rezidenŃiale - zonă 
dezvoltată în perioada 2005-2008 pe fondul 
freneziei imobiliare. Datorită crizei economice 
şi incapacităŃii de a fi continuate proiectele, au 
apărut o serie de spaŃii destructurate, 
introduse în intravilan, gândite punctual cu 
grave disfuncŃii de ordin tehnic, izolate faŃă de 
vatra comunei şi zona principala de locuire. 
Zona II este pasibilă unor viitoare probleme de 
ordin social datorate izolării, segregării 
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sociale, condiŃiilor de trai şi a accesibilităŃii reduse faŃă de obiectivele de interes public. 
III. Zona centrelor comerciale – nucleu comercial cu rază mare de deservire. Aceste funcŃiuni se 

adresează populaŃiei aflate în interiorul unei izocrone de 30 de min – aproximativ 30-40 km. Rază mare 
de deservire generează o serie de probleme majore la nivelul infrastructurii şi al cadrului natural. Valorile 
de trafic generate de acestea sunt deosebite, influenŃând şi solicitând amenajări speciale ale 
infrastructurii rutiere atât la nivelul capacităŃii de transport cât şi la nivelul de gestiune al traficului la nivelul 
nodurilor rutiere. La nivel local, centrele comerciale au efect polarizator, îndreptând caracterul funcŃional 
al vecinătăŃilor către unul axat pe industrie nepoluantă, depozitare şi servicii. 

 
Prin propunerile actualului Plan Urbanistic General, disfuncŃiile identificate la nivelul cadrului natural 

sunt vizate în mod direct. Se urmăresc eliminarea surselor de poluare provenite de la unităŃile industriale şi 
agricole existente, reducerea poluării fonice, noxe şi pulbere rezultate din traficul rutier, limitarea extinderii 
intravilanului cu suprafeŃe ce nu sunt justificate prin existenŃa unor potenŃiali investitori sau solicitări expres din 
partea populaŃiei, regularizarea şi eliminarea zonelor inundabile de pe parcursul cursurilor de apă existente, 
protejarea fondului forestier, mărirea suprafeŃelor verzi amenajate, de sport, de protecŃie şi tehnice, impunerea 
de interdicŃii permanente de construire în baza culoarelor de protecŃie ale infrastructurii tehnice, a zonelor de 
protecŃie sanitară şi a zonelor de protecŃie a bazinelor hidrografice. 

Comuna Blejoi se întinde pe o suprafață de2017,54 ha conform Registrului Electronic al Limitelor 
Unitatilor Administrativ-Teritoriale, cu un intravilan aprobat de 1189.42 ha. 

Prin Procesul Verbal de receptie 1671/2016 OCPI Prahova a declarata admisa lucrarea "COMUNA 
BLEJOI - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM", 
avizand astfel suprafata de intravilan propus de 1188,51 ha., aceasta fiind completata ulterior, prin 
documentatiile "PUZ – extindere intravilan (s=4103 mp) – zona servicii pentru amplasare showroom auto si 
spatii comerciale", beneficiar S.C. Almatar Trans S.R.L. (aviz C.T.A.T.U. 2307/14.12.2016) si "PUZ – extindere 
intravilan (s=5000 mp) si schimbare partiala destinatie teren intravilan pentru zona insitutii si servicii, zona 
unitati industriale si depozite si zona cai de comunicatie in vederea amplasarii unui service auto si a unei sectii 
confectii accesorii"  (aviz C.T.A.T.U.2334/27.02.2017) rezultand o suprafata finala a intravilanului existent de 
1189,42 ha. 

 
Intravilan existent: 1188,51+0,41+0,5=1189,42 ha. 
 
Intravilanul existent este compus din următoarele zone funcŃionale: 

1. Zona instituŃiilor publice şi serviciilor 
2. Zona locuinŃelor individuale şi colective 
3. Zona unităŃilor industriale şi depozitare 
4. Zona unităŃilor agro-zootehnice 
5. Căi de comunicaŃie rutieră şi feroviară 
6. Zona spaŃiilor verzi amenajate/neamenajate, sport şi agrement 
7. Zona construcŃii tehnico-edilitare 
8. Zona de gospodărie comunală, cimitire 
9. Zone cu destinaŃie specială 

SITUATIA EXISTENTA A TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU 

NR CRT. DENUMIRE TRUP SUPRAFATA (HA) 

T 1 TRUP EXISTENT 1 – BLEJOI 286.50 

T 2 TRUP EXISTENT 2 – BLEJOI 569.77 

T 3 TRUP EXISTENT 3 – PLOIESTIORI 151.82 

T 4 TRUP EXISTENT 4 – TANTARENI 112.11 

T 5 TRUP EXISTENT 5 – ANSAMBLU REZIDENTIAL 32.22 

T 6  TRUP EXISTENT 6 – STATIE ALIMENTARE AUTO 18.16 
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T 7 TRUP EXISTENT 7 – FERME BLEJOI 9.58 

T 8 TRUP EXISTENT 8 – STATIE DE EPURARE PROPUSA 0.28 

T 9 TRUP EXISTENT 9 – PUTURI APA BLEJOI 0.35 

T 10 TRUP EXISTENT 10 – PUTURI APA BLEJOI 0.35 

T 11 TRUP EXISTENT 11 – UNITATI DEPOZITARE 5.62 

T 12 TRUP EXISTENT 12 – PUT APA 0.04 

T 13 TRUP EXISTENT 13 – PUT APA 0.03 

T 14 TRUP EXISTENT 14 – PUT APA 0.06 

T 15 TRUP EXISTENT 15 – PUT APA 0.04 

T 16 TRUP EXISTENT 16 – PUT APA 0.04 

T 17 TRUP EXISTENT 17 – PUT APA 0.05 

T 18 TRUP EXISTENT 18 – PUT APA 0.04 

T 19 TRUP EXISTENT 19 – PUT APA 0.04 

T 20 TRUP EXISTENT 20 – STATIE EPURARE 0.28 

T 21 TRUP EXISTENT 21 – SRM GAZE 0.11 

T 22 TRUP EXISTENT 22 – STATIE POMPE 0.18 

T 23 TRUP EXISTENT 23 – SERVICII CAZARE SI ALIMENTATIE 1.00 

T 24 TRUP EXISTENT 24 – STATIE DE CARBURANTEI 0.78 

TOTAL 1189.42 

 
 

BILANT TERITORIAL INTRAVILAN EXISTENT 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT (% din 
total intravilan) 

ZONA DE LOCUIRE 492.66 41.42% 
SUBZONA LOCUIRE INDIVIDUALA 422.57 35.53% 
SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA 70.09 5.89% 
ZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICIILOR 204.69 17.21% 
SUBZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 204.69 17.21% 
ZONE MIXTE 134.80 11.33% 
SUBZONA MIXTA - LOCUIRE INDIVIDUALA, INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 63.71 5.36% 
SUBZONA MIXTA - LOCUIRE COLECTIVA, INSTITUTII SI SERVICII INALTE SITUATE IN 
ANSAMBLURI REZIDENTIALE 71.09 5.98% 

ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE 95.54 8.03% 
SUBZONA ACTIVITATILOR PRODUCTIVE COMPUSE DIN INDUSTRIE NEPOLUANTA SI 
DEPOZITARE 10.58 0.89% 

SUBZONA ACTIVITATILOR PRODUCTIVE COMPUSE DIN UNITATI AGRICOLE 15.68 1.32% 
SUBZONA ACTIVITATILOR PRODUCTIVE COMPUSE DIN UNITATI INDUSTRIALE SI 
SERVICII 69.28 5.82% 

ZONA GOSPODARIILOR COMUNALE 7.92 0.67% 
SUBZONA CONSTRUCTII SI AMENAJARI PENTRU GOSPODARIE COMUNALA SI 
ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE 4.39 0.37% 

SUBZONA CIMITIRELOR SI AMENAJARILOR AFERENTE 3.53 0.30% 
ZONA SPATIILOR VERZI 100.79 8.47% 
SUBZONA SPATII VERZI AMENAJATE, SCUARURI PUBLICE, PARCURI, SPATII VERZI DE 69.04 5.80% 
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AGREMENT CU ACCES NELIMITAT 
SUBZONA SPATII VERZI CU DESTINATIE TEHNICA 31.75 2.67% 
ZONA CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 151.16 12.71% 
SUBZONA TRANSPORTURI FEROVIARE 4.82 0.41% 
SUBZONA TRANSPORTURI RUTIERE 146.34 12.30% 
ZONA TERENURILOR CU DESTINATIE SPECIALA 0.00 0.00% 
APE 1.86 0.16% 

TOTAL 1189.42 100.00% 

 
 
BilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în intravilanul existent al comunei Blejoi subliniează 

proporŃiile dintre diferitele zone funcŃionale existente. Se pot observa următoarele elemente: 
- ponderea mare din intravilan destinată instituŃiilor publice şi serviciilor, datorită extinderilor de 

intravilan prin P.U.Z. de-a lungul DN1, DN1B şi DJ102. Formarea unui nucleu de servicii comerciale 
de importanŃă regională, o sursă de venit şi de locuri de muncă pentru comunitatea locală; 

- reŃeaua rutieră este puternic dezvoltată, un factor specific unei localităŃi rurale aflate în periurbanul 
unui municipiu de rang I. Permite un grad ridicat de accesibilitate către orice zonă funcŃională a 
comunei şi întipărirea unui caracter suburban împreună cu implicaŃiile specifice - ridicarea gradului de 
acoperire cu dotări şi echipamente publice, creşterea calităŃii spaŃiului construit, apariŃia de funcŃiuni 
noi, nespecifice mediului rural, tendinŃă ridicată de migraŃie a forŃei de muncă şi a populaŃiei pe axa 
urban-rural; 

- suprafaŃă scăzută de spaŃii verzi, inaccesibile pentru populaŃie locală; 
- suprafaŃă scăzută de gospodărie comunală, cimitire – necesită creşterea suprafeŃelor de cimitire; 
- unităŃile industriale şi agricole dezafectate situate în nucleul vechi al comunei Blejoi pot să susŃină 

diversitatea sectoarelor de activităŃi productive şi preiau forŃa de muncă existentă în localitate şi în 
regiune. Conversia funcŃională şi revitalizarea acestor zone este necesară pentru menŃinerea un grad 
scăzut de dependenŃă faŃă de un singur sector economic, respectiv activităŃile din sectorul secundar;  

 
Zona instituŃiilor publice şi serviciilor 

Suprafata ocupată de instituŃii şi servicii reprezintă 22,40% din suprafaŃa intravilanului existent. 
Comuna îndeplineşte nivelul minim de dotare în vederea deservirii satelor, în conformitate cu Legea 351/6 
iulie 2001, dotările social-culturale fiind descrise în continuare.  

Zona este alcătuită din instituŃii şi servicii publice, ce funcŃionează în clădiri dedicate sau comune, 
astfel: 

- InstituŃii administrative 
- EducaŃie 
- Sănătate şi asistenŃă socială 
- Cultură 
- Culte 

 
EducaŃia 
Infrastructura care asigura desfasurarea procesului de învăŃământ în comuna Blejoi acoperă 

necesităŃile de educaŃie de nivel preşcolar, primar şi gimnazial, astfel: 
 
 

Niveluri de 
instruire 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 
Prescolar 3 3 1 : : : : : : : 

Primar si gimnazial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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(inclusiv special) 
© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
ŞCOALA cu clasele I-VIII „Radu Tudoran”, sat Blejoi, str. Principală, nr. 510 – funcŃionează într-o 

clădire (2 corpuri lipite) P+1, cu suprafaŃa construită de 912 mp, cu 8 sali de clasa, teren de sport şi sală de 
sport amenajată, cu o capacitate de 500 locuri. Are centrală termică proprie şi toate utilităŃile (canalizare: fosă 
septică).  

ŞCOALA cu clasele I-VIII, sat Ploieştiori, str. Teleajenului, nr. 174 – funcŃionează într-o construcŃie cu 
suprafaŃa de 614 mp, P+1, aflată în stare bună. Are 8 săli de clasă, sală de sport  şi teren de sport cu 
suprafaŃa de 600 mp. 

GRĂDINIłA Blejoi funcŃionează în incinta şcolii, P+1, stare bună, 3 grupe şi teren de joacă amenajat 
cu suprafaŃa de 600 mp. 

GRĂDINIłA Ploieştiori funcŃionează într-o construcŃie proprie, în vecinătatea şcolii, P+1, suprafaŃa 
construită 826 mp, aflată în stare bună. Are teren de joacă amenajat cu suprafaŃa de 1500 mp. şi funcŃionează 
cu doar o grupă de copii. În aceeaşi clădire funcŃionează GRĂDINIłA cu program prelungit Ploieştiori, cu 3 
clase de copii şi 6 cadre didactice.  

GRĂDINIłA łînŃăreni funcŃionează într-o clădire proprie, P+1, cu suprafaŃa construită 122 mp. Se află 
în stare bună, are o singură grupă de copii şi teren de joacă amenajat cu suprafaŃa de 1000 mp. 

InstituŃiile de învăŃământ din comună se află într-o stare corespunzătoare din punct de vedere 
funcŃional, disfuncŃionalităŃile fiind starea rea a parterului şcolii Blejoi şi lipsa locurilor de parcare pentru 
grădiniŃa cu program prelungit. 

 

 
Populatia şcolară pe niveluri de instruire 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 853 826 812 792 778 786 805 814 845 822 

Copii inscrisi in 
gradinite 211 211 203 206 222 220 235 260 245 219 

Elevi inscrisi in 
invatamantul 

primar  
321 306 312 290 278 295 289 278 344 332 

Elevi inscrisi in 
invatamantul 

gimnazial  
321 309 297 296 278 271 281 276 256 271 

 Personalul didactic pe niveluri de instruire 
Total 55 54 50 53 55 51 52 60 48 45 

Invatamant 
prescolar 9 9 9 9 9 9 9 14 13 12 

Invatamant primar  16 16 16 15 15 16 15 15 17 15 
Invatamant 
gimnazial 30 29 25 29 31 26 28 31 18 18 

 Dotări unităŃi de învăŃământ 
Săli de clasă  18 18 19 19 19 19 18 18 18 18 
Laboratoare 

şscolare 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Terenuri de sport - - - 2 2 2 2 1 2 2 
Numărul PC-urilor - - - 41 33 34 34 34 34 34 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
 
Sănătate 
SituaŃia numerică a unităŃilor sanitare din comuna Blejoi: 

Categorii de 
unitati sanitare 

Forme de 
proprietate 

Ani 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Cabinete medicale 
de medicina 

generala 

Proprietate 
privata 3 : 1 : : : : : : : 

Cabinete medicale 
de familie 

Proprietate 
publica 1 4 4 4 4 4 2 : : : 

- Proprietate 
privata : : : : : : 1 4 4 4 

Cabinete 
stomatologice 

Proprietate 
publica : : : : 1 : : : : : 

- Proprietate 
privata : 1 1 1 1 2 2 2 3 3 

Cabinete medicale 
de specialitate 

Proprietate 
privata 2 : 2 2 1 1 2 1 1 1 

Farmacii Proprietate 
privata 1 1 1 1 2 2 2 3 2 6 

Puncte 
farmaceutice 

Proprietate 
privata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratoare de 
tehnica dentara 

Proprietate 
privata 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
In fapt, furnizorii de servicii medicale pentru populatia comunei se gasesc in municipiul Ploiesti. 

Distanta pina la Spitalul Judetean Prahova, mai mica de 3 km, face ca asistenta medicala locala sa fie doar o 
extensie a serviciilor acestuia. Se constata insa lipsa de asistenta pentru persoanele netransportabile si a a 
celor aflate in dificultate.  

Spatiile medicale din satele Blejoi si Ploiestiori au fost trecute din domeniul public in domeniul privat al 
comunei, potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 110/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 236/2006. Astfel, cele 
2 dispensare in care isi desfasoara activitatea un numar de 4 medici de familie si un stomatolog sunt propuse 
pentru a fi vandute medicilor in urma unei licitatii.  

 Farmacia Ploiestiori a fost supusa procedurii de scoatere la licitatie pentru concesionare, cu 
obligativitatea realizarii de catre concesionar a modernizarii si extinderii acesteia. 

DISPENSARUL sat Blejoi se află în zona centrală a satului, în vecinătatea grădiniŃei/şcolii, 
funcŃionează într-o clădire P aflată în stare bună. Doi medici de familie îşi desfăşoară activitatea în incintă. 

DISPENSARUL sat Ploieştiori funcŃionează într-o construcŃie comună cu farmacia, P,  aflată în stare 
buna. 

 
Cultura şi sport 
CĂMINUL CULTURAL se află în sat Ploieştiori, str. Teleajenului, nr. 174B – funcŃionează într-o clădire 

proprie, P,  reabilitată recent,  cu suprafaŃa construită de 140 mp. Este racordată la utilităŃi, are un număr de 
10 locuri de parcare, fiind corespunzătoare funcŃiunii sale. 

BIBLIOTECA funcŃionează în cadrul căminului cultural, fiind redeschisă în 2006.  
SALA POLIVALENTĂ din satul Blejoi, nr. 510A, este construită în 2013, are o suprafaŃă totală de 2094 

mp, din care sala de sport 1.710 mp şi clădirea multifuncŃională 384 mp, şi are o capacitate de 500 locuri. 
  Terenurile de sport sunt descrise la subcapitolul “Zona spaŃiilor verzi amenajate/neamenajate, sport 
şi agrement”. 

  
Culte 
PAROHIA BLEJOI, sat Blejoi, str. Principală, nr. 13 are o suprafaŃă construită de 227 mp şi se află în 

stare bună. Are hramul “Sf. Parascheva - Naşterea Maicii Domnului”, iar serviciul religios este asigurat de 2 
preoŃi. 

BISERICA ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de mir’’- sat Ploiestiori, se află în stare foarte bună. 
BISERICA adventistă, sat Blejoi, stare bună 
BISERICA penticostală, sat Blejoi, stare bună 
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Administratie publică locală 
AdministraŃia publică locală a comunei Blejoi este formată din Consiliul Local, ca autoritate deliberativă

 şi Primarul Comunei, ca autoritate executivă. Primăria reprezintă aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Local şi aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziŃiile primarului, soluŃionând problemelecurent
e ale colectivităŃii locale. Consiliul local este format din 15 consilieri.  

Dezvoltarea continuă a comunei şi creşterea numărului de cetăŃeni au presupus creşterea eficienŃei 
personalului din administraŃie. Pentru a crea un mediu de lucru optim s‐a modernizat sediul administraŃiei 
localedotat cu tehnică de calcul menită să faciliteze şi să diminueze timpul de efectuare a sarcinilor de serviciu
 ale funcŃionarilor primăriei.  

PRIMARIA (sediu), sat Blejoi, nr. 1003 – funcŃionează într-o clădire proprie, P, suprafaŃă construită 
464 mp. Este racordată la utlilităŃi şi are un număr de 20 locuri de parcare şi este corespunzătoare funcŃiunii 
ei.  

 
Zona locuinŃelor individuale şi colective 
Zona de locuire ocupă 46,66% din suprafata intravilanului comunei, astfel: 41,51% locuinte individuale 

si 5,15% locuinte colective. Numărul de locuinŃe existente în comuna Blejoi la sfârşitul anului 2013 este de 
3257, cu o suprafaŃa locuibilă la aceeaşi dată de 213844 mp (© 1998-2014 Institutul NaŃional de Statistică). 

 Cartierele rezidenŃiale numără peste 500 de noi locuinŃe care ilustrează tendinŃa actuală de 
modernizare din punct de vedere arhitectural. LocuinŃele sunt, de regulă, de mai mari dimensiuni (peste 200 m
p) decât în partea vechea localităŃii (Blejoi, Ploieştiori, łînŃăreni). Acest aspect se observă şi în ceea ce 
priveşte evaluarea populaŃiei privind suficienŃa spaŃiului de locuit. 

În perspectivă, se urmăreşte constructia unui numar de unitati intre 8000 si 14400 locuinte, ca urmare 
a realizării de P.U.Z.-uri pentru cartierele de locuinŃe. 

În 2006 s-au atribuit denumiri unui numar de 8 cartiere (Crizantema, Rozelor, Nufarul, Magnolia, 
Hortensia, Orhideea, Crinul şi Parc) situate in satul Blejoi. Este doar un prim pas în reimpartirea administrativa 
a comunei pe cartiere, noi cartiere rezidenŃiale fiind construite încă (Roua Residence, Irish Town, Irish Parc, 
Evocasa Horizont).  

Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate (m 2  arie desfasurata) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 119634 121774 124989 129620 133814 141482 165819 203375 207515 213844 

Proprietate 
publica 

98 98 98 98 98 98 98 : : : 

Proprietate 
privata 

119536 121676 124891 129522 133716 141384 165721 203375 207515 213844 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
 
Locuinte existente la sfarsitul anului: 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 2399 2411 2435 2469 2501 2578 2835 3158 3207 3257 

Proprietate 
publica 

4 4 4 4 4 4 4 : : : 

Proprietate 
privata 

2395 2407 2431 2465 2497 2574 2831 3158 3207 3257 

© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 
  

Număr autorizaŃii 
de construire 

2009 2010 2011 2012 2013 
a b a b a b a b a b 

Sat Blejoi 19 10 18 3 26 8 17 10 16 9 
Sat Ploieştiori 36 2 20 2 23 1 18 3 19 5 
Sat łâmŃăreni 15 1 20 2 9 4 11 4 12 4 
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Total 83 65 71 46 65 
a. număr de autorizaŃii care s-au dat pentru construirea de locuinŃe noi sau extinderi 
b. număr de autorizaŃii care s-au dat pentru construirea unor clădiri noi cu alte funcŃiuni decât locuire 

Sursa: Primăria localităŃii Blejoi 

 
  
Numărul locuinŃelor creşte în 2013 faŃă de 2004 cu un important procent, 36%, consecinŃă directă a 

dezvoltării localităŃii. 
Numărul autorizaŃiilor de constuire eliberate pentru locuinŃe scade în 2013 faŃa de 2009 pentru toate 

satele, situându-se la o medie de 65 autorizaŃii/an pentru întreaga comună. 
  

Zona activităŃilor productive 
Zona activităŃilor productive ocupă o suprafaŃă de 64,71 ha, respectiv 5,5% din totalul intravilanului 

existent. Se compune din zona industrială veche, de secol XIX, amplasată de-a lungul magistralei de cale 
ferată Ploieşti-Sud - Măneciu, şi totodată din zonele nou formate în zone  rezidenŃiale, datorate iniŃiativelor 
localnicilor de a-şi dezvolta o activitate în propria curte. 

Zona industrială din satul Blejoi reprezintă fond construit degradat în zona industrială din satul Blejoi – 
pretabil la conversii funcŃionale. 

Zona unităŃilor agricole conŃine unităŃi agricole avicole de capacitate mare (peste 1000 de capete). 
AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL deŃine pe teritoriul comunei o fermă cu cu 24 hale, cu o productie de 
3.255.000 de pui pe an  

 
Căi de comunicaŃie rutieră şi feroviară 

Căile de comunicaŃie şi transport ocupă 
- rutier – 129,26 ha 
- feroviar – 5,26 ha 
 

Zona spaŃiilor verzi amenajate/neamenajate, sport şi agrement 
Ocupă 91 ha, respectiv 8% din suprafaŃa intravilanului existent, majoritatea fiind spaŃii verzi 

neamenajate. Amenajările pentru sport sunt: 
TERENUL DE SPORT din satul Blejoi, nr. 1002B, este construit în 2006, are o suprafaŃă de 13368 

mp, are amenajate vestiare şi tribune cu o capacitate de 500 locuri şi o parcare cu 40 locuri. 
TERENUL PENTRU MINIFOTBAL din satul Blejoi, nr 1005, este construit în 2008, are o suprafaŃă de 

1939 mp, are duşuri şi vestiare şi o capacitate de 40 locuri. 
La acestea se adaugă terenurile de sport amenajate pe terenurile şcolilor.  
Toate dotările aferente activităŃilor sportive sunt corespunzătoare funcŃiunii lor, necesitând mai multe 

locuri de parcare. 

Evoluţia numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru 

construirea de locuinţe
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Pădurile aflate în intravilanul existent (două zone pe malul Teleajenului), în suprafața de 3,15 ha, sunt 
excluse din intravilanul propus. 

Prin P.U.G. / P.U.Z. aprobate au fost analizate/propuse două zone de agrement pe malul râului 
Teleajen, ambele nerealizate. 

 
Zona cimitire 

Cele două cimitire ocupa o suprafaŃă de 2,5 ha, astfel: 
CIMITIRUL satului Blejoi este situat la limita central-vestică a satului, fiind delimitat de paraul Bleaja, 

str. Cimitirului şi zona de locuit. Are o suprafaŃă de 0,95 ha. 
CIMITIRUL sat Ploieştiori se află la limita central-vestică a satului, fiind delimitat de DN 1A, drumuri 

locale şi zonă de locuinŃe. Are o suprafaŃă de 1,56 ha. 
 

2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE 
 

Riscul seismic 
Cutremurele de pământ, cunosc în Ńara noastră o frecvenŃă deosebită (între 1901 şi 2000 au fost 

peste 600 cutremure) şi chiar de intensitate mare (1940-magnitudine-7,7; 1977, magnitudine-7,2; 1986-
magnitudine-7; 1990 magnitudine-6,7). Acestea au focarul în zona Vrancea, la Curbura CarpaŃilor, la adâncimi 
cuprinse între 100 şi 200 km (focare intermediare) pe aşa-numitul plan Benioff. Zona corespunde unei părŃi din 
regiunea în care se produce subducŃia microplacii Marea Neagră în astenosfera proces însoŃit de acumularea 
lentă de energie seismică şi de descărcări bruşte, violente, la intervale de 30-50 ani. 

Conform Normativ P100-1/2006 pentru protecŃia antiseismică a construcŃiilor, din punct de vedere 
seismic zona se caracterizează prin următoarele elementele: perioada de colŃ a spectrului de rasuns 
"Tc=1,00"; coeficient "ag"=0,28. Conform macrozonării seismice după codul de proiectare seismic privind 
zonarea de vârf a acceleraŃiei terenului pentru cutremure având IMR (perioada medie a intervalului de revenire 
de 100 ani"). 

Conform STAS 11 100/1993, comuna Blejoi se situează în interiorul izoliniei de intensitate 
macroseismică I = 92 (nouă) pe scara MSK unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 
100 ani. 

  
Risc de inundabilitate 

În zona pârâului Bleaja şi Strâmbă, în localitatea Blejoi, se manifestă riscul de inundabilitate datorită 
faptului, că aceste pârâuri sunt cursuri temporare, albiile sunt slab încastrate şi puternic înierbate. 

 În perioadele cu precipitaŃii maxime cantitatea de apă excedentară nu poate fii preluată şi se 
provoacă inundaŃii temporare. Lucrările de artă sunt subdimensionate şi neîntreŃinute împiedicând cursul 
acestor pârâuri.În aceste zone sunt necesare lucrări de regularizare a pârâurilor respectiv mărită secŃiunea de 
scurgere şi întreŃinerea sau refacerea lucrărilor de artă (poduri şi podete). 

 Sunt necesare lucrări de regularizare pe zona unde acestea nu există a pârâului Dâmbu 
precum şi de refacere pe porŃiunile unde acestea sunt deteriorate. Datorită drenajului insuficient există pe 
teritoriul comunei zone cu umiditate ridicată iar în cazul precipitaŃiilor abundente se remarcă o circulaŃie a apei 
infiltrate la cote mai mici. 

Pe raul Teleajen, ce constituie limita administrativă în zona de est a comunei se manifestă cu 
intensitate fenomenul de eroziune de mal. S-au efectuat lucrări de apărare de mal, dar acestea trebuie extinse 
pe tot malul drept pentru a stopa fenomenul. Sunt în curs de finalizare lucrări de consolidare mal în zona celor 
două poduri DN 1B. 

Sistemul de canalizare pluvială este deficitar pe teritoriul comunei şi din acesta cauza înregistrându-se 
zone de stagnare temporară a apei la precipitaŃii abundente. 

Sistemul de canale de desecare sunt colmatate şi nu s-au mai făcut lucrări de reamenajare a 
acestora, cu toate că astfel apele pluviale excedentare ar putea fi preluate şi drenate. 
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Risc de instabilitate 
Conform evaluării zonelor cu potenŃial de instabilitate din ‘Ghidul pentru identificarea şi monitorizarea 

alunecărilor de teren şi stabilirea soluŃiilor cadru de intervenŃie asupra terenurilor pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor acestora în vederea satisfacerii cerinŃelor de siguranŃă în exploatarea construcŃiilor, 
refacere şi protecŃie a mediului’, indicativ GT006-97 este practic nul. 

Fiind o zonă de şes aluvionar cu aspect plan şi o înclinare mică spre sud-est, are stabilitatea generală 
a terenului asigurată. 

 
Riscuri antropice 

a.Comuna Blejoi este traversată de o serie de reŃele de utilităŃi şi conducte de transport astfel (planşa 
nr. 3 din Studiul de riscuri naturale şi geotehnice aferent Planului Urbanistic General): 

- Cablu telefonic; 
- Linii de curent electric; 
- Conducte apă precum şi puŃuri de alimentare cu apă; 
- Conducte de transport gaze de joasă şi înaltă presiune; 
- Conducte de transport ŃiŃei, gazolina, produse petroliere; 
Aceste reŃele prezintă un risc în situaŃia avarierii lor şi de aceea la amplasarea construcŃiilor se va 

avea în vedere distanta impusă de reglementările în vigoare iar la autorizarea proiectelor de construcŃie se va 
solicita avizul de la instituŃiile competente (Apele Române, Electrică S.A, etc.) 

b.Perimetrul de protecŃie hidrogeologică stabilit determinat  conform  “Studiului  hidrogeologic  privind  
redimensionarea  zonelor  de  protecŃie  sanitara  si  a perimetrului de protecŃie hidrogeologica, a HG 
930/2005 si a ordinului MMP nr. 1278/20.04.2011 ale fronturilor de captare Ploieşti NV , Ploieşti NE si crângul 
lui Bot”, întocmit si avizat de INHGA cu nr. 344/09.12.2011, are forma unui poligon neregulat ce se întinde în 
amonte de captări  spre  nord-vest  şi  nord,  respectiv  pe  teritoriul  comunei  Blejoi.  Acest  perimetru  
suprapune  aproape integral zona cartierelor rezidenŃiale dar şi zona centrelor comerciale în întregime.  

c. Barajul Măneciua fost finalizat şi recepŃionat în anul 1994; el se află împreună cu acumularea 
respectivă, în administraŃia A.N. APELE ROMÂNE – D.A.I. Buzău, S.G.A. – Prahova. 

Sistemul de avertizare-alarmare se aplica în caz de accident la baraj,situatiile periculoase ce 
determina declansarea sistemului de alarmare sunt urmatoarele: 

- accidente la baraj – aparitia de dislocari, crapaturi, ruperi, blocarea stavilelor, care pot duce la 
evacuarea necontrolata in aval a unor debite periculoase; 

- efectuarea de manevre gresite la instalatiiile si echipamentele hidromecanice, care conduc la 
debite catastrofale in aval; 

- aparitia unor debite catastrofale pe afluentii din amonte de acumulare ce pot duce la depasirea 
capacitatii descarcatorilor de ape mari; 

- declansarea de seisme, prabusiri, alunecari de versanti ce pot duce la slabirea structurii de 
rezistenta a barajului, care impun prin efectele lor vizibile golirea rapida a lacului; 

- atunci cand la principalii parametri masurati la observatii vizuale efectuate       s-au atins brusc 
pragurile critice stipulate in ultimul stadiu de prelucrare a observatiilor AMC. 

Pentru comuna Blejoi, limita maximă a zonei afectate în caz de accident la barajul Măneciu se 
regăseşte în planurile P.U.G.. 

 
2.9 ECHIPARE EDILITARĂ 

 
Gospodarirea apelor 
a.ReŃeaua hidrografică a comunei Blejoi este compusă din cursul de apă Teleajen, curs ce tranzitează 

comuna pe limita de la nord-vest la sud-est, cursul de apă Dâmbu şi cursuri de apă cu caracter torenŃial, 
afluenŃi de mal stîng al pârâului Dâmbu, respectiv Strâmba şi Bleaja. 

b.Pe teritoriul comunei riveran cu limita administrativă a municipiului Ploieşti există frontul de captare 
apă potabilă aflat în exploatarea S.C. Apa Nova Ploieşti S.A.  
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Captarea Ploieşti Nord-Vest este amplasată pe aliniamentul staŃiei Podul Înalt, intersecŃia DN 1 cu 
drumul spre Nedelea. Frontul de captare este format din 13 de puŃuri cu adâncimi cuprinse între 62 şi 73 m 
faŃă de nivelul terenului, având debite cuprinse între 35-120 m³/h. 

Captarea Ploieşti Nord-Est este amplasată la cca 2000 m nord de staŃia 23 August, între DN 1 şi calea 
ferată Ploieşti-Slănic. Frontul de captare este format din 20 de puŃuri (P14-P33), cu adâncimi cuprinse între 73 
şi 250 m, având debite de exploatare cu prinse între 60-160 m³/h. 
 Perimetrul de protecŃie hidrogeologică al acestor captări (care sunt amplasate una în continuarea 
celeilalte, putând fi astfel tratate ca un tot unitar din punctul de vedere al asigurării protecŃiei acviferului) a fost 
determinat conform “Studiului hidrogeologic privind redimensionarea zonelor de protecŃie sanitara si a 
perimetrului de protecŃie hidrogeologica, a HG 930/2005 si a ordinului MMP nr. 1278/20.04.2011 ale fronturilor 
de captare Ploieşti NV , Ploieşti NE si crângul lui Bot”, întocmit si avizat de INHGA cu nr. 344/09.12.2011, 
studiu care a fost transmis Primăriei comunei Blejoi prin adresa DE/ SP/ MT/ 260.12 

Perimetrul de protecŃie hidrogeologică are forma unui poligon neregulat ce se întinde în amonte de 
captări spre nord-vest şi nord, respectiv pe teritoriul comunei Blejoi. Acest perimetru suprapune aproape 
integral zona cartierelor rezidenŃiale dar şi zona centrelor comerciale în întregime. 

Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecŃie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere 
al protecŃiei mediului. 

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie sa prevada toate masurile necesare pentru 
prevenirea pătrunderii oricăror substanŃe poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane sau 
in lacurile si nămolurile terapeutice, masuri care vor constitui condiŃii impuse prin actul de reglementare. 

c.Teritoriul comunei este tranzitat de conductele de aducŃiune apă aflate în exploatarea S.C. ESZ 
Prahova S.A. respectiv F1 şi F2 Dn 800mm Movila Vulpii – Teleajenşi F1 şi F2 Dn 1000mm Movila Vulpii – 
Brazi(adâncime de pozare 1,5-2,0 m). 

d.Pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi, SGA Prahova are în administrare următoarele lucrări 
hidrotehnice: 

- diguri din materiale locale pe ambele maluri ale cursului de apă cadastrat Teleajen (L=7,6 km) 
- regularizare a cursului de apă cadastrat Dâmbu. 
e.In teritoriul comunei Blejoi se regaseşte un foraj ce face parte din Reteaua nationala de 

monotorizare cantitativa si calitativa a resurselor de apa subterana si se afla înadministrarea A.N. “Apele 
Romane”.  Zona de protectie a acestui foraj este de 1,5 m.   

 
Alimentare cu apă 
Comuna dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa aflate în exploatarea unui operator de 

specialitate - SC JOVILA CONSTRUCT SRL.  
Sursele de apă potabilă confirmate de avizul de gospodărirea apelor  nr. 144/28.08.2015 emis de 

A.N. “APELE ROMANE” unitatea S.G.A. PRAHOVA sunt: 
- subterană 
- reŃeaua ESZ Prahova conform contract nr. 5278/2011 
Volumele şi debitele de apă autorizate sunt: 

Localitate 
Debite prelevate din sursa 

subterană 
Debite prelevate din reŃeaua ESZ 

Prahova 
Q zi max (l/s) Q zi med (l/s) Q zi max (l/s) Q zi med (l/s) 

Blejoi 13,44 10,34 7,52 5,78 
Ploieştori 3,90 3,00 1,24 0,95 
Tăntăreni 2,09 1,61 1,53 1,18 

Total 19,42 14,94 10,29 7,91 
 

Localitate Volume prelevate din sursa subterană Volume prelevate din reŃeaua ESZ Prahova 
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V zi max 
(mc/zi) 

V zi med 
(mc/zi) V an (mii mc) V zi max 

(mc/zi) 
V zi med 
(mc/zi) V an (mii mc) 

Blejoi 1160,84 892,96 325,93 649,74 499,80 182,43 
Ploieştori 336,80 259,07 94,56 106,75 82,11 29,97 
Tăntăreni 180,44 138,80 50,66 132,32 101,79 37,15 

Total 1678,08 1290,83 471,15 888,82 683,70 249,55 
FuncŃionarea este permanentă, 365 zile/an şi 24 ore/zi. 
 
InstalaŃii de captare: 
1. Sat Blejoi 

• subterană: 6 foraje cu următoarele caracteristici: 
Nr. 
Foraj 

Denumire 
foraj 

Anul 
forarii H (m) 

Intervale 
deschise Nhs Tip pompa Debit l/s 

F1 
Hm 780 Cimitirului 1975 90,0 46,5-52,2 

62,8-67,8 57,0 PEDROLLO 7,5 
KW 2,5 

F2 
Hm 780 Cimitirului 2001 120,0 

59-63 
64,5-67,5 

70-73 
82-85 
90-96 

100-10-104 

37,5 GRUNFOS 4KW 3,5 

F3 
Hm 800 Scolii 1984 93,0 30,7-43,5 - PEDROLLO 3KW 2,5 

F4 
Hm 800 Lagarului 1988 78,0 

31,0-35,0 
41,5-45,5 
51,5-59,7 

28,0 FRANKLIN 5,5KW 2,7 

F(2)5 
St. 
Pompare 
(P2) 

 65,0 
 

30,0 PEDROLLO 7,5 
KW 5,55 

F(1)6 
St. 
pompare 
(P1) 

 52,0 
 

30,0 PEDROLLO 5,5 
KW 8,33 

  
Forajul F5 (Ungureni) a fost dezafectat. 

• ReŃeaua ESZ Prahova- două racorduri la sursa ESZ Prahova, Dn 225 mmconductă PEHD - unul 
pentru zona comercială din vestul comunei (Carrefour, Baumax, Elvila), cartierul Albert şi altul 
pentru cartierele rezidenŃiale Irish Town, Roua Residence, Adama. 

Pe teritoriul comunei Blejoi sunt în funcțiune și 2 foraje marcate cu F7 și F8 pe planșele de rețele 
edilitare aflate lângă ferma SC RO STAR S.R.L. în proprietatea SC AGRISOL S.R.L. folosite pentru a deservi 
ferma. 

Nr. 
Foraj 

Denumire 
foraj 

Anul 
forarii H (m) 

Intervale 
deschise Nhs Tip pompa Debit l/s 

F7 
Hm 820  - 60,0 

- 
30,0  6,11 

F8 
Hm 820  - 100,0 

 
30,0  -

- 
 
2. Sat Ploieştiori 

• subterană: 
Nr. 
Foraj 

Denumire 
foraj H (m) 

Intervale 
deschise Nhs Tip pompa Debit l/s 
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F8 
Hm 830 Gorgăneanu 75 28,5-34,9 

53,9-66,9 20 FRANKLIN 5,5KW 5,8 

Forajul F9 (Unita) a fost dezafectat. 
• reŃeaua ESZ Prahova – racord Dn 150 mm la aducŃiunea Movila Vulpii – SC PETROTEL LUKOIL 

SA (racord Cimitir) 
 
3. Sat łânŃăreni 

• subterană: 
Nr. 

Foraj 
Denumire 

foraj 
Anul 

forării H (m) Intervale 
deschise Nhs Tip pompa Debit l/s 

F10 
Hm 850 GrădiniŃă 2001 120 

56-59 
63-66 

81,5-85 
98-101 

104,5-110 

11,5 Hebe 55x5 7KW 2,8 

• reŃeaua ESZ Prahova – racord Dn 150 mm fir I la aducŃiunea Movila Vulpii – SC PETROTEL 
LUKOIL SA (racord Izlaz) 
 
InstalaŃii de tratare: 
- 2 instalaŃii de clorinare cu var cloros, una pentru apa înmagazinată în cele două rezervoare cu 
volumul de 150 mc fiecare din cadrul gospodăriei de apa din satul Blejoi şi alta pentru rezervorul de 
300 mc situat în partea de nord a comunei. 
 
InstalaŃii de aducŃiune şi înmagazinare a apei: 

Sat Blejoi: apa extrasă din forajele de la Cimitir F1 şi F2 este pompata într-un rezervor îngropat 
de 300 mc de unde ajunge gravitaŃional în reŃeaua de distribuŃie. Conducta de aducŃiune de la foraje la 
rezervor are Dn 150 mm, L= 980 m.  

Apa captată din forajele F3 şi F4 este pompată direct în reŃeaua de distribuŃie. 
Apa prelevată din forajele F6 şi F7 este pompată în două rezervoare de 150 mc fiecare, apoi este 

pompată în reŃea prin intermediul staŃiei de pompare (2+1) echipată astfel: 
P1: pompă centrifugă Bucureşti Q=50mc/h, 11kW; 
P2: pompă Lotru 125, Q=125mc/h, 18,5 kw; 
P3: pompă Lotru 70, Q=70mc/h,10kW. 
Sat Ploieştori şi sat łânŃăreni - apa captată din forajele F8 şi F10 este pompată direct în reŃeaua de 

distribuŃie. 
 

ReŃea de distribuŃie: ReŃeaua de distribuŃie este formată din conducte PEHD cu diametre Dn 50-
225 mm si are o lungime totala de 38,5 km. 

 
Apă pentru stingerea incendiilor 

- pentru satele Blejoi (zona est), Ploieştori şi łânŃăreni. 
Volum intangibil: este de 382 mc stocat în cele trei rezervoare de pe teritoriul comunei care 

însumează un volum de 600 mc. 
Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu - este de 4,42 l/s din sursa 

subterană. 
- pentru zona comercială 

Volum intangibil: este de 262 mc asigurat de către utilizatori (persoane juridice). 
Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu - este de 3,03 l/s din reŃeaua ESZ 

Prahova. 
 

Volume de apa asigurate în surse pentru alimentarea cu apa potabilă a folosinŃei 
în regim nominal  V mediu = 1678,08 m3/zi  Vanual = 612,50 mii m 
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în regim minim V min = 1290,83 m3/zi  Vanual = 471,15 mii m3 

Modul de folosire a apei 
Necesarul total de apă maxim 2396,73 m3/zi 

mediu 1843,64 m3/zi 
CerinŃa totală de apă  maximă 2566,90 m3/zi 

medie 1974,53 m3/zi 
 

InstalaŃii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă 
Pentru captări-aducŃiuni: 
• suterană – 8 apometre din care 7 buc Dn 100 mm şi  buc Dn 80 mm pe conductele de refulare 

ale forajelor 
• reŃea ESZ: 

- Blejoi: apometru Dn 100 mm zona Carrefour şi apometru Dn 200 mm intersecŃie DJ 102A cu 
DN 1A 
- Ploieştiori şi łânŃăreni câte un apometru Dn 150 mm 

DisfuncŃionalităŃi 
Întreaga comună, fiind amplasată în zona periurbană şi fiind jalonată de artere rutiere şi căi ferate 

importante - DN1, DN1A, centura municipiului Ploieşti, drumuri judeŃene, CF Ploieşti - Măneciu, cunoaşte o 
dezvoltare nemaiîntâlnită, atat pentru agenŃii economici, cât şi pentru persoane fizice pentru care sunt 
solicitate amplasamente cu dotări de infrastructură. Dotările existente sunt puse la dispoziŃia acestora, dar 
sunt insuficiente faŃă de solicitările existente.  

 
Canalizarea menajera 
Infrastructura moderna, la standarde europene, are ca si componentele principale: 

- canalizarea apelor uzate menajere 
- canalizarea apelor pluviale 

LocalităŃile componente ale comunei nu dispun de sistem centralizat, evacuarea apelor uzate 
menajere făcându-se descentralizat în fose septice, latrine uscate şi bazine colectoare vidanjabile. 

Cartierele rezidenŃiale “Irish Town” evacuează apele uzate menajere în conducta de canalizare ce 
deserveşte zona Păuleştii Noi şi se racordează în conductele aparŃinând SC Apa Nova Ploieşti SA în zona de 
nord a oraşului Ploieşti.   

Pentru centrul comercial Carrefour există un colector DN 400mm ce evacuează apele uzate la 
canalizarea orăşenească a SC Apa Nova Ploiesti SA., in strada Hortensiei. Pentru masurarea debitelor 
deversate pe canalizarea de la Carrefour exista un debitmetru cu senzori. 

Lungimea totala a reŃelelor de canalizare din comuna Blejoi este, în anul 2013, 10,3 km (© 1998 - 
2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA). 

Apele uzate menajere de la restul de locuinte şi obiectivele social-culturale din comuna Blejoi se 
evacuează la bazine vidanjabile, o mare parte din locuitori folosind latrine uscate. Dispunerea construcŃiilor de 
colectare a apelor reziduale în incinta proprietăŃilor, respectiv în spaŃiile imobiliare face dificil accesul utilajelor 
de vidanjare ceea ce conduce deseori la situaŃii de deversare a dejecŃiilor la suprafaŃa terenului pe proprietăŃi. 
În procesul de de fermentare şi descompunere a dejecŃiilor se produc astfel mirosuri pestilenŃiale. De 
asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere în pământ conduce la infestarea stratului acvifer freatic. 

Apele pluviale din zonă sunt dirijate prin santuri catre cei mai apropiati emisari. Cresterea gradului de 
urbanizare, ridica probleme deosebite din punct de vedere al asigurarii salubritatii centrelor populate si al 
evacuarii apelor rezultate de la folosinte. Actualmente se pune din ce in ce mai mult in lume problema 
protectiei calitatii resurselor de apă de suprafata, atat pentru asigurarea necesarului de apă, cat si pentru 
protejarea sanatatii locuitorilor.  

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc, trebuie sa fie evacuate cat mai 
rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor si reducerea efectului lor daunator, in limitele 
admise de normele igienico-sanitare. 
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DisfuncŃionalităŃi    
Lipsa unui sistem centralizat pentru  evacuarea apelor reziduale se inscrie in randul 

problemelor majore, acute si dificil de rezolvat. 
 
Alimentarea cu energie electrica 
Comuna Blejoi inclusiv satele aparŃinătoare este alimentată cu energie electrică din sistemul energetic 

prin linii de 20 kv (lungime totală pe teritoriul comunei 30 km), şi derivaŃii din acestea. Din LEA 20 kv se 
racordează o serie de posturi de transformare de diverse puteri. Aceste posturi alimentează consumatorii 
casnici, consumatori industriali şi unităŃile pentru deservire populaŃie. 

Aceste posturi de transformare repartizate pe sate sunt: 
în satul Blejoi: 
PTA 160 KVA-S.C. PROCONSTRUCT 
PTA 160 KVA-PI. DC - 10A 
PTZ 85 400 KVA - puŃuri apă nord 
PTZ 122 400 KVA - puŃuri apă nord 
PTZ 251 şi PT 204 ambele 2 x 250 KVA - puŃuri apă nord 
PTA 100 KVA-Shell 
PTA 238 100 KVA-PECO km 6,00 
PTA 100 KVA - F.ca Embalaje 
PTA D IT 100 KVA • PTA ORION 160 KVA 
PTA Dâvzău 160 KVA 
PTA 245 160 KVA - pe DJ 101I - Ploieşti – Buda 
PTA puŃ apă 160 KVA - amplasat la puŃ apă 
PTA 292 100 KVA - Fermele 21, 22 - Avicola Băicoi  
PTA 169 Moară 63 KVA - alimentează moara  
PTA 237 Petromar 63 KVA -staŃie alimentare auto 
PTA 231 Krinos 63 KVA 
PTA 203 100 KVA - Fermele 8, 9 Agrisol 
PTA Krinos 250 KVA 
In satul Ploieştiori  
PTA Uranus160 KVA-pe stâlp  
PTZ218 Petromin 2 x 400 KVA 
PTA 216 - 100 KVA lângă Petromin  
PTA 172 -63 KVA - pentru staŃia pompe lângă C.F. 
PTA 190 - lângă grădiniŃă 
In satul łânŃăreni: 
PTA 211-160 KVA atelier mecanic 250 KVA 
PTA 243 -160 KVA - ELIF - la ieşire centura de est 
PTA 276 -100 KVA-la ştrand 
Puterea totală instalată în posturile de transformare este de Pi=5030 KVA instalate în 23 posturi 
LocuinŃele, dotarile social-culturale şi tehnico-edilitare se alimentează cu energie electrică din posturile 

trafo existente de tip aerian pe stâlpi de beton prin reŃele electrice de distribuŃie publică realizata în majoritate 
pe stâlpi de beton. La capetele reŃelelor electrice de 0,4 Kv căderea de tensiune la abonaŃi se află în limite 
normale. 

Din punct de vedere funcŃional, în sate se constată că iluminatul public în arterele de circulaŃie este 
necorespunzător fie din lipsa corpurilor de iluminat fie din cauza întreŃinerii necorespunzătoare a instalaŃiilor. 

DisfuncŃionalităŃi 
- reŃelele de joasa tensiune existente utilizata pentru iluminatul public nu asigura nivelurile de iluminat 
corespunzatoare 
- bransamentele,  din cauza faptului ca sunt uzate fizic si moral, duc la un numar insemnat de avarii. 
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Telefonie 
Telefonia fixa  
AbonaŃii telefonici TELEKOM ROMANIA din satele constituente comunei Blejoi sunt racordaŃi la 

sistemul naŃional de telecomunicaŃii printr-o centrală telefonică digitală cu 2032 linii complet ocupate. 
Conectarea abonaŃilor la centrala telefonică este realizată prin reŃele telefonice aeriene pozate în general pe 
stâlpii de energie electrică dar şi pe stâlpi de lemn speciali pentru telecomunicaŃii. Deasemenea exista o retea 
de cabluri subterane cu fibră optică pozată la care în prezent sunt 1300 abonaŃi fiind disponibile 700 linii tc. 
ReŃelele tc existente anterior dezvoltării sunt în canalizaŃii şi în săpătură cât şi aerian pe stâlpi proprii şi pe 
stâlpii de energie electrică ai RENEL. 

Servicii de telefonie fixă oferă în localitate și UPC ROMANIA, precum și servicii de televiziune și 
internet. 

DisfuncŃionalităŃi 
Principala disfunctionalitate o constituie capacitatea relativ redusa a centralei, dublata de 

capacitatea redusa a reŃelelor. 
Telefonia mobila   
Telefonia mobila este asigurata de principalii competitori de pe piata romaneasca: Orange, Vodafone, 

Telekom (Cosmote).  
 
Alimentarea cu caldura 
Nu  exista un sistem centralizat de  alimentare cu energie termică  in comuna Blejoi.  
 
Alimentarea cu gaze naturale 
Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza prin intermediul GDF SUEZ ENERGY Romania SA, unui 

total de 2645 locuinte.  
Pe teritoriul comunei Blejoi sunt existente:  

- ReŃele stradale de gaze de joasa presiune, proprietatea S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti Sucursala 
Ploieşti; 
Conform INS, lungimea reŃelei de distribuŃie a gazelor naturale, corelată cu distribuŃia gazelor 

în comune Blejoi: 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

km 61,8 62,1 62,1 39,8 41,2 41,7 33,7 41,4 42,3 42,7 
mc/zi, din 
care: 6051 6740 5734 5073 5705 5772 5304 5406 5398 5605 

pt. uz casnic 3233 3532 3170 2803 3175 3262 3518 3480 3427 3478 
© 1998 - 2014 Institutul National De Statistica 

 
Rețeaua de distribuție gaze naturale existentă, preluată conform planurilor furnizate de 

DISTRIGAZ SUD, însumează 54 km. Propunerile de extindere ocazionate de elaborarea PUG însumează 
18 km, reprezentând extinderi ce se impun (în zone construite) dar şi extinderi la zone neconstruite 
aflate în intravilan, în perspectiva dezvoltării ulterioare. 

- Conducte de transport gaz metan de inalta presiune  
 Ø 12" Nedelea-Blejoi, lungime 6,8 km 
 Ø14" Km65- Pleasa, lungime 5 km 
 Ø 20" km -Teleajen, lungime 0,8 km  
 Ø 16" Nedelea-Km 65, lungime 0,6 km 
 SRM GES Blejoi, propietatea S.N.T..G.N. "TRANSGAZ" S.A. Mediaş. 

Pe teritoriul comunei Blejoi, in satele Ploiestori si łânŃăreni sunt existente: 
ReŃele stradale de gaze de redusa presiune, proprietatea S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti -

Regionala Ploieşti. 
- ReŃele magistrale de gaze de inalta presiune P=40bar, 
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 Ø 20" Teleajen si Ø  10 3/4" Filipesti-Teleajen.- montate subteran, distanta de protectie este de 50m 
de fiecare parte a conductei, lungime 2,13 km 

SRM Nord, - proprietatea S.N.T..G.N. "TRANSGAZ" S.A. Mediaş, Regionala Bucuresti, Sector Ploieşti. 
Ca disfuncŃionalităŃi, se mentioneaza poluarea solului cu produse petroliere, ca urmare a 

defecŃiunilor apărute la conducte, sau a deteriorării acestora de către infractori. 
Conductele existente au vechime mare si nu se cunoaşte exact poziŃia lor de montaj in zonele 

cu pamant redat proprietarilor, exista riscul sa se construiasca sau sa se faca diverse amenajari peste 
conductele existente care conŃin fluide sub presiune, inflamabile si toxice. 

 
Titei, gazolina, condensat, etan 
În vederea trasării conductelor de distribuŃie şi a celor magistrale de gaze naturale, precum şi a 

conductelor care transportă produse petroliere au fost cerute şi obŃinute informaŃii privind amplasarea acestor 
conducte de la deŃinătorii de reŃele din zonă: DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti Sucursala Ploieşti, S.N.G.N.P. 
Ploieşti, Schela Petrolieră Boldeşti, S.C. CONPET S.A., S.C. PETROTRANS Ploieşti.  

Pe teritoriul comunei Blejoi, sunt existente:  
- Conducte produse petroliere (benzina + motorina), proprietatea S.C. PETROTRANS Ploieşti, cu o 

lungime totală de 8,5 km, distanta de protectie fiind de 5m de fiecare parte a conductei. 
- Conducte de titei (lungime totală 40,7 km) si gazolina (lungime totală 8,6 km) Ø 6 5/8 – Ø 8 5/8" - SC 

CONPET SA Ploieşti - montate subteran, distanta de protectie este de 10 m de fiecare parte a 
conductei. 

In satele Ploiestori si łânŃăreni sunt existente: 
- Conducte de titei sub presiune 3 x Ø 6 5/8"- Ø8 5/8"-montate subteran, distanta de protectie este de 10m 

de fiecare parte a conductei, proprietatea SC CONPET SA Ploieşti. 
- Conducte de produse petroliere 2x Ø 6" si o conducta de motorina   Ø 12" montate subteran, distanta de 

protectie este de 10 m de fiecare parte a conductei, proprietatea S.C. PETROTRANS S.A. Ploieşti. 
(conform aviz nr. 269 din 03.05.2010) 

- Conducte în administrarea S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Navodari, astfel: 
  - conducte de pacura Ø 168x8mm, lungime 2,3 km, adâncime 1,0 m 
  - conducta azot Ø 88,9x3,96mm, lungime 2,9 km, adâncime 0,8 m 
  - conducta de hidrogen Ø 60x4,5mm, lungime 2,8 km, adâncime 0,8 m 
  - conductă de component reactor Ø 168x8mm, lungime 5,4 km, adâncime 1,6 m 

Distanta de protectie este de 25m de fiecare parte a conductei, proprietatea S.C. ROMPETROL S.A. 
Bucureşti Punct de lucru RAFINARIA VEGA. 

Conform avizului de la S.C. CONPET S.A. Ploiesti, pe teritoriul comunei Blejoi CONPET S.A. Ploieşti 
administreaza conducte de transport titei  si gazolina cu instalatiile aferente (prize de potential, robineti de 
sectionare, aerisiri, etc.) ce fac parte din Sistemul national de transport titei, gazolina, condensat si etan 
si apartin Domeniului public al statului. 

Zona de siguranta pentru amplasarea si amenajarea constructiilor civile, sociale, industriale si 
administrative, conform Ordinului 196/2006 al A.N.R.M. este: 

- pentru conducta de transport titei este de 10 m de o parte si de alta cand conducta este subterana si 15 
m cand conducta este supraterana; 

- pentru conducta de transport gazolina este de 15 m de o parte si de alta cand conducta este subterana 
si 30 m cand conducta este supraterana  

În vederea funcŃionării în siguranŃă a retelelor de transport gazolina si titei, pentru autorizarea oricărei  
construcŃii sau extinderi în zona  retelelor, Primăria comunei Blejoi  va solicita prin certificatul de urbanism 
AVIZUL de  amplasare emis de S.C. CONPET S.A. Ploieşti, S.C. PETROTRANS Ploieşti,  S.N.G.N.P. Ploieşti, 
S.A. ce deŃin instalaŃii în zonele respective. 

 
Gospodărirea comunală 
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Administrarea şi gestionarea serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Blejoi se realizează 
prin contract de prestări servicii de către Servicii Salubritate Bucureşti SRL care asigură colectarea şi 
transportul deşeurilor comunei către platforma de depozitare din oraşul Boldeşti Scăeni. 

În comuna Blejoi, concomitent cu implementarea serviciului public de salubrizare, a fost iniŃiată o 
campanie de înştiinŃare a persoanelor fizice şi juridice privind modul de gestionare a deşeurilor în comună, 
precum şi obligaŃiile ce revin acestora. Astfel, s-au adus la cunoştinŃa cetăŃenilor şi agenŃilor economici 
măsurile privind interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin 
documentaŃiile urbanistice, precum şi obligativitatea de a încheia contracte cu operatorul serviciului de 
salubrizare pentru colectarea deşeurilor.  

În prezent, 93% dintre gospodării beneficiază de serviciul de salubritate. 
În prezent, la nivel local, deşeurile nu sunt colectate selectiv în vederea valorificării materialelor 

reciclabile (hârtie, carton, sticla, metale, materiale plastice), decât într-o foarte mică măsură. Astfel, se pierd 
mari cantităŃi de materii prime secundare şi resurse energetice. 

 
2.10 PROBLEME DE MEDIU 

 
Factorul de mediu: apă 
Starea actuală 

ReŃeaua hidrografică de pe teritoriul comunei aparŃine sistemului hidrografic Prahova, al cărui afluent 
principal Teleajen, străbate judeŃul de la nord-vest la sud-vest aducând un important aport de debite. 

Orizontul freatic de adâncime este cantonat în depozitele Villafranchiene, într-un facies de tranziŃie de la 
psamo-psafitic la psamo-pelitic – stratele de Cândeşti. 

Analizele fizico-chimice încadrează apa în domeniul potabil, cu treceri în mediocru, prin valorile atinse 
de Ph, fier şi sodiu. 

În zona alimentarea apelor subterane depinde de următorii factori condiŃionali: 
- Hidroclimatici (precipitaŃii, evaporaŃie); 
- Geomorfologici (relief); 
- Geologici (litostratigrafie, permeabilitatea verticală şi orizontală, structură); 
- Hidrogeologici ai solului; 
- Natura cuverturii vegetale; 

În judeŃul Prahova au fost declarate zone vulnerabile la poluare cu nitraŃi din surse agricole 39 de 
localităŃi, respectiv oraşele Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăeni, Buşteni, Plopeni, Sinaia şi comunele: Albeşti-
Paleologu, Ariceştii Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcăneşti, Dumbrăveşti, Blejoi, Berceni, Brazi, Bucov, 
Cocorăştii ColŃ, Cocorăştii Mislii, Drăgăneşti, Dumbrava, GherghiŃa, Gorgota, Filipeştii de Pădure, Filipeştii de 
Tîrg, Floreşti, Lipăneşti, Măgurele, Măgureni, Măneciu, Olari, Măneşti, Păuleşti, Poienarii Burchii, Puchenii 
Mari, Rîfov, ScorŃeni, Tinosu, Tîrgşoru Vechi, Valea Călugărească, Valea Doftanei (Planul de Dezvoltare 
Durabilă a JudeŃului Prahova în perioada 2014-2020). 

Planurile de acŃiune aprobate includ monitorizarea permanentă a calităŃii apei potabile şi tratarea 
corespunzătoare în funcŃie de eventualele depăşiri ale paramentrilor normali, până la stabilizarea potabilităŃii. 

Aspectele ale evoluŃiei probabile a factorului de mediu apă, în situaŃia neimplementarii programului 
propus 

Starea existenta – la momentul executării raportului de mediu – a factorului de mediu apă, rămâne 
neschimbată. 

 
Factorul de mediu: aer 
Starea actuală 

În vederea amplasării unei statii automate de monitorizare a calitatii aerului, Consiliul Local al comunei 
Blejoi a aprobat in 2006 darea în folosinŃă gratuită AgenŃiei de ProtecŃie a Mediului Prahova, a unui teren în 
suprafaŃă de 30 mp aparŃinând domeniului public al comunei. Aceasta este şi astăzi pozitionată în imediata 
apropiere a Primăriei. 
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STAłIA PH-3sat Blejoi, str. DN 1 A, Nr. 1003 (Primăria Blejoi) este staŃie de fond suburban ce 
evaluează influenŃa "aşezărilor urmane" asupra calităŃii aerului.  

StaŃia de fond suburban PH-3 are următoarele caracteristici principale: 
Denumirea statiei: Ploiesti 3 Blejoi 
Codul staŃiei:  PH 3 
Denumirea arealului/zonei: zona rezidenŃială  
Tipul  zonei :(zona peste 100 m) 
Tipul staŃiei: fond suburban       
Denumirea şi adresa institutiei tehnice responsabile cu întretinerea statiei: S.C. ORION EUROPE 

S.R.L. BUCURESTI   
Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM Bucuresti 
PoluanŃii măsuraŃi:SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 on-line, O3 
Parametrii meteorologici măsuraŃi– temperatura, viteza vântului, direcŃia vântului, umiditatea relativă, 

presiunea atmosferică, radiaŃia solară, precipitaŃii 
Principalele surse de emisie aflate în apropierea statiei 

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică  
- instalaŃii de ardere neindustriale     
- arderi în industria de prelucrare    
- procese de producŃie     
- prelucrarea si distribuŃia combustibililor fosili   
- utilizarea solvenŃilor      
- trafic rutier 
- alte surse mobile  
- tratarea şi eliminarea deşeurilor 
- agricultura  

Indicele general este reprezentat printr-un număr întreg cuprins între 1 si 6, astfel: 1-excelent, 2-foarte 
bun, 3-bun, 4-mediu, 5-rău, 6-foarte rău. 

La data de 15.11.2014 indicele general de calitatea aerului zilnic furnizat de staŃia din Blejoi a fost 
“rău”, conform buletinului pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în judeŃului Prahova, 
publicat pe apmph.ro.  

Aspectele ale evoluŃiei probabile a factorului de mediu aer, în situaŃia neimplementarii programului 
propus 

Starea existenta – la momentul executării raportului de mediu – a factorului de mediu aer, rămâne 
neschimbată. 

 
Factorul de mediu: sol 
Starea actuală 

Factorul de mediu sol poate fi afectat prin deversare accidentală de materiale provenite de la societăŃile 
comerciale productive sau provenite de la gospodăriile rurale individuale şi prin exploatare agricolă 
neraŃională. 

SocietăŃile productive sunt prevăzute cu containere metalice pentru colectarea temporară a deşeurilor 
menajere şi asimilabile, în vederea eliminării lor finale la groapa de gunoi. 

Pe teritoriul comunei nu există sistem de monitorizare a calităŃii solurilor. 
Pentru prognozarea efectului potenŃial generat de activităŃile specifice posibilelor noi investiŃii vor fi 

analizate - pentru fiecare caz, în parte - sursele generatoare de emisii, caracteristicile acestor surse şi vor fi 
estimate potenŃiale efecte adverse induse asupra componentei de mediu - sol. 

Aspectele ale evoluŃiei probabile a factorului de mediu sol, în situaŃia neimplementarii programului 
propus 

Starea existenta – la momentul executării raportului de mediu – a factorului de mediu sol, rămâne 
neschimbată. 
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Factorul de mediu: flora şi faună 
Starea actuală 

Fitogeografic teritoriul comunei aparŃine zonei de silvostepa. 
Asociate cu ecosistemul dominant, apar şi ecosistemele amenajate. CerinŃele umanităŃii nu au putut fi 

limitate la ce oferă natura. De pe o anumită treaptă a dezvoltării sale istorice, de altfel foarte veche, omul a 
încercat noi soluŃii din punct de vedere ecologic. Astfel, se pot evidenŃia: 

- ecosistemul agrotehnic;  
- ecosistemul legat de aşezările umane; 

Ecosistemul agrotehnic este reprezentat de culturile agricole şi de livezile de pomi fructiferi; reprezintă 
ecosistemul amenajat în scopul exploatării producătorilor primari. 

Producătorii primari sunt supuşi concurenŃei din partea unor plante spontane, de tipul buruienilor. 
Mediul de cultură îmbogăŃit în azotaŃi şi fosfaŃi este astfel disputat între cele două categorii de plante, la care 
se mai adaugă şi o altă categorie de factori ecologici dezavantajoşi pentru producătorii primari cultivaŃi, şi 
anume cea datorată consumatorilor de ordinul unu, desemnaŃi cu numele de dăunători (insecte, ciuperci). 

Ecosistemul legat de aşezările umane a apărut odată cu formarea unor aglomerări a populaŃiei în spaŃii 
mici. O aşezare umană, redusă numeric în privinŃa locuitorilor, cu inerente influenŃe asupra mediului nu se 
individualizează ca sistem ecologic. Numai o grupare umană de tip urban, implicând preluarea unui spaŃiu 
destul de mare din natură, modificând specificul mediului prin construcŃii, conduce la individualizarea unui 
sistem ecologic specific. LocuinŃele constituie locuri predilecte pentru existenŃa şi proliferarea unui număr de 
specii, mai ales microbiologice – bacterii, drojdii şi fungi -, caracterizate prin specificităŃi geografice. Depozitele 
sedimentare, de la silozuri până la magazine alimentare, existente în comună sau în afară sa, au atras o serie 
de organisme care alcătuiesc comunităŃi specifice. 

Aspectele ale evoluŃiei probabile a factorului de mediu flora şi faună, în situaŃia neimplementarii 
programului propus 

Starea existenta – la momentul executării raportului de mediu – a factorului de mediu flora şi faună, 
rămâne neschimbată. 

 
Peisajul 
Starea actuală. JudeŃul Prahova, prin frumuseŃea şi originalitatea peisajului natural, prin monumentele 

istorice şi prin elementele etnografice, oferă turiştilor variate şi bogate posibilităŃi de recreere şi instruire. 
Accesul la frumuseŃile naturale ale judeŃului este facilitat de existenŃa unor artere de circulaŃie relativ 

bine întreŃinute, precum şi a unor locuri de cazare – hoteluri, moteluri, pensiuni – în care turistul poate găsi loc 
de odihnă. Din punct de vedere turistic, deosebim în judeŃ, o serie de zone amenajate, înzestrate cu căi de 
comunicaŃii, locuri de cazare, marcaje etc., pe lângă care mai există zone de interes turistic, ale căror 
frumuseŃi reclama intrarea lor, în circuitul turistic al Ńării. 

Aspectele ale evoluŃiei probabile a peisajului, în situaŃia neimplementării programului propus 
Practic nu există motive care să susŃină existenŃa unor schimbări ale peisajului, în cazul în care 

obiectivul propus nu va fi realizat. 
Starea existenta – la momentul executării raportului de mediu – a peisajului, rămâne neschimbată. 
 
 
 
 

ActivităŃi umane 
Activitatile industriale desfasurate de agentii economici se desfasoara fara respectarea zonelor de 

protectie sanitara conform ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119 din 4 februarie 2014 -  pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaŃă al populaŃiei. 
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In baza Raportului pentru evaluarea impactului asupra mediului – s-a constatat ca,  mediul este supus 
efectelor activitatii umane dar in limite admisibile. Zonele de protectie sanitara actuale, neconforme,  nu au un 
impact majorasupra starii de sănătatepublică si a mediului de viaŃă al populaŃiei.  

 
2.11 DISFUNCłIONALITĂłI 

 
Analizele sectoriale a configuraŃiei urbanistice a comunei Blejoi au identificat următoarele elemente de 

potenŃial şi disfuncŃii ale teritoriului administrativ: 
I. DISFUNCłIONALITĂłI: 
a. Zonificare funcŃională 

- incompatibilităŃi funcŃionale – preponderent între zonele de locuire şi zonele de industrie şi depozitare; 
- zone de industrie şi depozitare apărute în zone rezidenŃiale – datorate iniŃiativelor localnicilor de a-şi 

dezvolta o activitate în propria curte; 
- zone verzi şi amenajări sportive punctuale, cu accesibilitate redusă la nivelul întregului teritoriu 

administrativ al comunei; 
- locuinŃe construite pe loturi cu origine agricolă, nespecifice funcŃiunii de locuire; 
- fond construit degradat în zona industrială din satul Blejoi – pretabil la conversii funcŃionale; 
- nu există unităŃi economice pe care se poate dezvolta durabil economia locală – unităŃi industriale 

nepoluante mici şi mijlocii; 
b. Căi de comunicaŃie 

- accesibilitate pietonală redusă către zonele cu concentrări de instituŃii publice şi servicii; 
- fundături subdimensionate, fără zone de întoarcere; 
- profile stradale subdimensionate ce nu pot prelua traficul rutier existent şi viitoarele extinderi; 
- izolarea trupurilor de intravilan datorită lipsei căilor de circulaŃie pietonală; 
- căi de circulaŃie cu înveliş temporar din pământ sau pietriş; 
- căile majore de circulaŃie rutiere şi feroviare sunt percepute ca bariere în dezvoltarea localităŃii – în 

prezent limitează accesul către zonele cu funcŃiuni de interes public; 
- lipsa locurilor de parcare în zonele de instituŃi publice şi servicii aglomerează punctual căile de 

circulaŃie rutieră; 
c. Cadru natural şi alte disfuncŃionalităŃi: 

- teritoriu intravilan fragmentat, ce nu poate sa valorifice infrastructura tehnică edilitară şi de circulaŃie 
existentă; 

- grad ridicat de poluare fonică, prin particule în suspenisie şi noxe de-a lungul drumurilor judeŃene şi 
naŃionale; 

- grad ridicat de şomaj datorat lipsei activităŃilor economice sau a pregătirii profesionale 
corespunzătoare activităŃilor existente în comună – este necesară organizarea de cursuri de reformare 
profesională; 

- degradare a cadrului natural datorată activităŃilor industriale, de depozitare, a unităŃilor agricole şi a 
centrelor comerciale; 

- zone inundabile pe cursurile pârâurilor Strâmba, Dâmbu şi Bleaja şi a râului Teleajen; 
- zone cu eroziune de mal de-a lungul râului Teleajen; 
- activitatile industriale desfasurate de agentii economici se desfasoara fara respectarea zonelor de 

protectie sanitara; 
- riscuri antropice generate de posibile accidente/avarii la conductele de transport produse petroliere. 

 
II. ELEMENTE DE POTENłIAL: 
- APARTENENłA LA POLUL DE CREŞTERE PLOIEŞTI; 
- circulaŃie rutieră puternic dezvoltată – accesibilitate ridicată, flux tranzitoriu puternic pe axul nord-sud 

şi est-vest; 
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- infrastructură edilitară puternic dezvoltată în teritoriul intravilan – zona centrelor comerciale şi zona de 
locuire tradiŃională din satele Blejoi, Ploieştiori şi łânŃăreni; 

- cadru natural de calitate ridicată – cadru vegetal bogat, reŃea hidrografică complexă; 
- elemente de patrimoniu ce pot fi valorificate în dezvoltarea turismului; 
- apartenenŃa la rute istorice (Drumul Vinului) ce poate oferi un atuu pentru dezvoltarea turismului; 
- suprafeŃe mari de teren neutilizat în interiorul teritoriului intravilan – creşterea densităŃii de locuire cu 

investiŃii minime; 
- configuraŃie spaŃială şi morfologică uniformă, fondul construit preponderent format din locuinŃe cu 

regim de înalŃime mic P – P+2 amplasate pe o tramă stradală dezvoltată organic conturează un cadru 
local specific ce poate să întărească spiritul comunitar; 

- potenŃialul de dezvoltare polinucleară a comunei bazat pe sistemul local de poli principali şi secundari 
de instituŃii publice şi servicii ce poate fi definit la nivelul comunei; 

- rezervele de teren din teritoriul intravilan al comunei permit extinderea şi ierarhizarea tramei stradale – 
propunerea de axe noi rutiere şi pietonale ce vor deservi zonele funcŃionale existente în localitate şi 
vor articula sistemul polinuclear propus; 

- cadru economic dinamic aflat într-o continuă creştere; 
- accesibilitate ridicată către infrastructura de transport feroviară şi către aeroporturile internaŃionale 

Otopeni şi Băneasa; 
- vecinătatea cu nodul feroviar dintre coridoarele Paneuropene feroviare IV şi IX 

 
2.12 NECESITĂłI ŞI OPłIUNI ALE POPULAłIEI 

 
Majoritatea populaŃiei respondente din cadrul sondajului de opinie (Sondaj de opinie pentru realizarea 

strategiei de dezvoltare locală a comunei Blejoi) cu privire la dezvoltarea socio-economică a localităŃii, s-a 
declarat mulŃumită şi foarte mulŃumită cu privire la comuna Blejoi (65,3%locuitori intervievaŃi declarându-se 
mulŃumiŃi şi foarte mulŃumiŃi), zona de rezidenŃă (71,6% locuitori intervievaŃi declarându-se mulŃumiŃi şi foarte 
mulŃumiŃi) şi locuinŃa acestora (80,2% locuitori intervievaŃi declarându-se mulŃumiŃi şi foarte mulŃumiŃi). 

Totodată, comuna se bucură de o serie de aspecte pozitive, prin proiectele de dezvoltare 
implementate/în curs de implementare ce privesc infrastructura rutieră şi tehnico-edilitară, dar şi resursele 
naturale de care acesta dispune. Locuitorii care au participat la studiu, au menŃionat ca principale aspecte 
pozitive ale comunei Blejoi: modernizarea unor străzi din comună, înfiinŃarea reŃelei de canalizare în zona de 
rezidenŃă a respondenŃilor, şi extinderea reŃelei de gaz şi alimentare cu apă. 

În opinia locuitorilor, aceste aspecte pozitive sunt urmate de: construcŃia sălii de sport, modernizarea 
unităŃilor de învăŃământ, a reŃelei de iluminat public şi existenŃa spaŃiilor verzi/parcurilor ce contribuie la 
asigurarea unui aer curat. 

În plus, au fost menŃionate ca aspecte pozitive ale comunei Blejoi: 
- extinderea reŃelei de apă 
- curăŃenia 
- salubritatea 
- implicarea administraŃiei publice în rezolvarea problemelor localităŃii 
- iniŃiativele/implementarea proiectelor de dezvoltare a comunei 
- dezvoltarea imobiliară accelerată 
- apropierea de municipiul Ploieşti 
- sectorul comercial bine dezvoltat 
- dezvoltarea economică a localităŃii. 

Locuitorii comunei Blejoi, care au participat la studiu, consideră că principalele probleme cu care 
acesta se confruntă, sunt reprezentate de starea infrastructurii rutiere/lipsa amenajărilor specifice (ex. trotuare, 
marcaje rutiere corespunzătoare, staŃii transport etc.) şi lipsa reŃelei de canalizare. Atât populaŃia din vatra 
veche a comunei, cât şi populaŃia din cartierele rezidenŃiale nou apărute au clasat pe primele locuri aceste 
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probleme. Acestea sunt urmate de: 
-  curăŃenia deficitară de-a lungul drumurilor naŃionale 
- insuficienŃa parcurilor de joacă/a spaŃiilor verzi 
-  numărul scăzut de unităŃi sanitare (cabinete medicale, lipsa unei policlinici etc.), 
- existenŃa şi numărul ridicat al câinilor vagabonzi 
- lipsa locurilor de muncă 
- transportul public insuficient dezvoltat 
-  liniştea şi ordinea publică deficitară de-a lungul drumurilor intens circulate 
- taxele şi impozitele ridicate 
- starea financiară precară a populaŃiei 
- dezvoltarea şi aspectul centrului administrativ al comunei 
- zgomotul datorat şantierelor 
- lipsa iluminatului stradal din unele zone rezidenŃiale. 

Locuitorii comunei Blejoi au propus o serie de acŃiuni pentru remedierea problemelor existente. 
28,02% din persoanele care au lansat o propunere au menŃionat modernizarea infrastructurii rutiere şi 
amenajarea spaŃiilor aferente (ex.: treceri pietoni, parcări, trotuare etc.). 

Locuitorii intervievaŃi au menŃionat, după modernizarea infrastructurii rutiere, ca şi acŃiuni necesare 
pentru rezolvarea problemelor (în ordine descrescătoare a frecvenŃei de menŃionare): 

- extinderea reŃelelor de apă potabilă, energie electrică si gaze naturale 
- înfiinŃarea reŃelei de canalizare 
- amenajarea zonelor de agrement (ex.: parcuri, terenuri de sport etc.) 
- asigurarea siguranŃei populaŃiei şi aplicarea legii 
- construirea unei policlinici 
- atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă 
- dezvoltarea serviciilor sociale (ex.: cantina săracilor, susŃinerea persoanelor în vârstă etc.) 
- sprijinirea locuitorilor în rezolvarea problemelor 
- păstrarea curăŃeniei în comună 
- înfiinŃarea unor noi linii de transport 
- continuarea proiectelor de dezvoltare aflate în desfăşurare 
- implicarea asistaŃilor sociali în dezvoltarea localităŃii, scăderea taxelor şi impozitelor. 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE 

 
Pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Blejoi s-au realizat următoarele studii 

de fundamentare: 
1. Reambulare topografică, executant SC RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL 
2. Studiu de riscuri naturale, executant SC RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL, ing. Radu Maria 
3. Studiu istoric de fundamentare PUG, executant S.C. Restitutio S.R.L., arh. Călin Hoinărescu 
4. Raport de mediu privind Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism, elaborator 
S.C. Euro Envirotech S.R.L., Gheorghe Niculae 

 
3.2 EVOLUłIA POSIBILĂ, PRIORITĂłI 

 
 Obiectivul general pentru o evoluŃie pozitivă este dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei 
Blejoi, care să ducă pe termen lung la creşterea calităŃii vieŃii locuitorilor comunei şi transformarea acesteia 
într-un centru comercial şi rezidenŃial cu impact regional.  
 Obiective strategice: 
1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii; 
2. Dezvoltarea economică a comunei; 
3. Dezvoltarea serviciilor publice; 
4. Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale; 
5. Asigurarea calităŃii mediului şi a condiŃiilor de locuire; 
6. Dezvoltarea capacităŃii administrative. 
 

Modernizarea şi extinderea  
InfluenŃa semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport şi a 

serviciilor publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor şi dezvoltării economice reclamă rezolvarea 
problemelor existente la nivelul localităŃii. 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii locale (drumuri, utilităŃi), cât şi dezvoltarea infrastructurii de 
agrement este o necesitate şi poate bloca dezvoltarea economică, spaŃială şi socială.Dezvoltarea 
ansamblurilor imobiliare şi a locuinŃelor, precum şi dezvoltarea zonelor comerciale face necesară dezvoltarea 
infrastructurii de acces. Starea tehnică a străzilor nu permite valorificarea corespunzătoare a potenŃialului 
localităŃii, influenŃează negativ calitatea vieŃii şi frânează dezvoltarea afacerilor. 

Necesitatea intervenŃiilor în dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale este actuală şi chiar 
stringentă. Lipsa reŃelei de canalizare influenŃează negativ calitatea vieŃii locuitorilor. 

Creşterea calităŃii vieŃii locuitorilor implică accesul la utilităŃi publice de calitate a tuturor locuitorilor săi. 
Lucrările trebuie coordonate astfel încât succesiunea acestora să aibă o logică: mai întâi se intervine asupra 
reŃelelor de utilităŃi, se îngroapă reŃelele de telecomunicaŃii, apoi se asfaltează străzile şi trotuarele, se 
construiesc pistele de biciclete etc. De aceea, se recomandă ca activităŃile referitoare la utilităŃi să fie incluse 
într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat de unul similar pentru modernizarea drumurilor. 

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum şi construirea unor obiective pentru petrecerea 
timpului liber vor putea valorifica mai mult potenŃialul de dezvoltare al comunei şi resursele sale naturale 
(păduri, terenuri pentru dezvoltare). 

Dezvoltarea economică a comunei 
Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să Ńină cont de avantajele ce 

derivă din amplasarea localităŃii relativ la căile de comunicaŃie şi transport. De aceea, se va sprijini dezvoltarea 
şi extinderea gamei de produse şi servicii oferite la nivel local astfel încât aceste avantaje să fie valorificare 
corespunzător. 

Una dintre condiŃiile de bază pentru dezvoltarea mediului de afaceri local o reprezintă existenŃa 
infrastructurii necesare dezvoltării afacerilor. 
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Fructificarea avantajelor ce derivă din amplasarea localităŃii faŃă de căile de comunicaŃie şi transport, 
precum şi potenŃialul de valorificare a terenurilor disponibile trebuie să ducă pe termen lung la o creştere a 
numărului de investiŃii străine, la relocalizarea unor afaceri din Ploieşti, la dezvoltarea unor parteneriate între 
autorităŃile locale şi mediul de afaceri. Trebuie recurs la o analiză a oportunităŃilor de investire concomitentă cu 
promovarea acestora în rândul stakeholderilor, şi acordarea de facilităŃi (în limitele legislaŃiei în vigoare) 
investitorilor. 

Facilitarea accesului investitorilor la utilităŃi, crearea unor centre de dezvoltare a afacerilor, 
promovarea oportunităŃilor de investiŃii la nivelul localităŃii sunt măsuri care pot cataliza investitorii privaŃi în 
Blejoi şi pot consolida statutul actual al comunei. 

Contactul permanent al administraŃiei publice cu mediul privat, crearea unor centre de informaŃii, 
introducerea mijloacelor electronice în comunicare, transparentizarea administraŃiei locale sunt factori care pot 
spori încrederea investitorilor şi pot genera noi locuri de muncă. 

Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiectivele dezvoltării serviciilor publice sunt rezolvarea nevoilor de bază ale comunităŃii şi asigurarea 

unui echilibru între nevoi şi resurse. 
EvoluŃia planificată a acestor servicii în cadrul comunităŃii este foarte importantă întrucât ele au o 

influenŃă semnificativă asupra creşterii calităŃii vieŃii membrilor colectivităŃii. 
În condiŃiile creşterii interdependenŃelor dintre comune Blejoi şi municipiul Ploieşti (navetism, acces la 

servicii de educaŃie, sănătate), modernizarea serviciilor de transport public de călători apare ca o măsură 
logică a administraŃiei locale. 

Există o serie de probleme întâmpinate de cetăŃeni în ceea ce priveşte modernizarea unor zone 
destinate comerŃului (renovarea şi dotarea corespunzătoare) ceea ce implică acŃiunea autorităŃilor locale. Este 
necesară îmbunătăŃirea activităŃii de gestionare a deşeurilor, pornind chiar de la conştientizarea populaŃiei cu 
privire la utilitatea şi necesitatea colectării selective a deşeurilor. 

EvoluŃia numărului de locuitori şi situaŃia infracŃiunilor fac şi din acest domeniu unul important pentru 
autorităŃile locale. 

Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale 
Au fost identificate o serie de dificultăŃi în ceea ce priveşte sănătatea şi serviciile sociale, motiv pentru 

care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul strategiei de dezvoltare este 
absolut necesară. 

EvoluŃia planificată a acestor servicii în cadrul comunităŃii este foarte importantă întrucât ele au o 
influenŃă semnificativă asupra creşterii calităŃii vieŃii membrilor colectivităŃii, dezvoltarea serviciilor de sănătate, 
asistenŃă socială, educaŃie, cultură, fiind o prioritate pentru comuna Blejoi. 

Dotarea materială a unităŃilor de învăŃământ; starea tehnică a localurile unde se desfăşoară activitatea 
de învăŃământ; activitate culturală restrânsă; serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, 
pentru victime ale violenŃei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor 
economice şi scăderea nivelului de trai, populaŃia în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie reclamă 
creşterea capacităŃii de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale. 

Scopul educaŃiei este de a forma oamenii ca elemente active ale societăŃii civile. EducaŃia începe încă 
din primii ani de viaŃă şi continuă pe tot parcursul vieŃii. EducaŃia nu trebuie redusă doar la programa şcolară 
obligatorie, ci trebuie privită în ansamblu ca un element de dezvoltare continuă. EducaŃia de calitate în rândul 
populaŃiei şcolare presupune accesul grupului Ńintă la infrastructură modernă, dotări corespunzătoare şi 
obŃinerea unei susŃineri în înregistrarea de performanŃă la concursurile şi competiŃiile naŃionale şi 
internaŃionale. 

De asemenea educaŃia trebuie să cuprindă pe lângă educaŃia tinerilor şi educaŃia adulŃilor în vederea 
calificării / recalificării profesionale. Domeniul asistenŃei sociale s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, atât sub 
aspect cantitativ dar, mai ales, calitativ. Se face din ce în ce mai mult diferenŃa între prestaŃiile sociale şi 
serviciile sociale, iar beneficiarii serviciilor sociale nu mai sunt doar persoanele cu handicap, victimele 
diferitelor abuzuri etc. 

Un grup social care necesită atenŃie deosebită este format din copii şi adolescenŃi, mai ales cei ai 
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căror părinŃi sunt plecaŃi în străinătate. 
Lipsa unui centru medical de specialitate este resimŃită de tot mai mul Ń i locuitori ai comunei ş i 

implicarea autorit ăŃ ii locale în rezolvarea acestei probleme, chiar prin intermediul unui parteneriat public-
privat este necesară. 

Asigurarea calităŃii mediului şi a condiŃiilor de locuire 
Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanŃă cu menŃinerea unui 

echilibru raŃional între elementele evoluŃiei societăŃii umane şi integritatea mediului natural. 
Practic, protecŃia mediului condiŃionează dezvoltarea durabilă a comunei Blejoi, servind la menŃinerea 

calităŃii vieŃii întregii populaŃii. ProtecŃia mediului este importantă pentru dezvoltarea economică şi socială, 
protecŃia cadrului natural fiind luată în considerare în toate acŃiunile desfăşurate de mediul de afaceri. Astfel, 
acŃiunile de protecŃie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de dezvoltare economică, aceasta 
din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul generaŃiilor viitoare la resursele existente. 

Lipsa unei staŃii de epurare poate afecta pe termen lung condiŃiile de locuire în comună. Crearea unor 
surse alternative de energie şi îmbunătăŃirea eficienŃei energetice a clădirilor publice corelat cu modernizarea 
arhitecturală şi peisagistică a spaŃiilor verzi poate face din comuna Blejoi un loc în care să îŃi doreşti să 
locuieşti. 

Dezvoltarea locală şi a condiŃiilor de locuire este o principală prioritate la nivel local, regional şi 
naŃional, iar comuna Blejoi trebuie să-şi consolideze statutul în privinŃa zonelor rezidenŃiale. 

Locuirea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea oricărei societăŃi, fiind un element crucial pentru 
progresul economic, social şi cultural. ExperienŃa a arătat că satisfacerea corespunzătoare a nevoii de locuinŃe 
a necesitat, pentru toate statele europene, existenŃa unor elemente de politică publică în domeniul locuirii şi a 
unor intervenŃii pe piaŃa de locuinŃe. Locuirea poate influenŃa, direct sau indirect, competitivitatea localităŃilor, 
fiind astfel unul dintre factorii care contribuie la dezvoltarea economică locală. 

Ca răspuns la schimbările fundamentale ale economiei globale, administraŃiile locale şi regionale 
încep să folosească tot mai mult condiŃiile de locuire ca un avantaj competitiv pentru creşterea economică. 

Dezvoltarea capacităŃii administrative 
Capacitatea administrativă şi instituŃională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, precondiŃia 

elaborării cu succes a politicilor publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale. Obiectivul acestei 
priorităŃi este de a contribui la crearea unei administraŃii publice locale mai eficace şi mai eficiente în beneficiul 
socio-economic al comunei Blejoi. Abordarea unor domenii cum ar fi planificarea strategică, formularea de 
politici publice, managementul strategic, monitorizarea, evaluarea, răspunde nevoilor de a îmbunătăŃi sistemul 
de luare a deciziilor şi, în acest context, contribuie la eficienŃa şi eficacitatea administraŃiei publice. Pentru 
asigurarea unei dezvoltări viitoare a localităŃii, administraŃia publică locală are nevoie de resurse umane 
instruite. Lipsa personalului instruit, lipsa informaŃiilor, lipsa planificării sunt doar câteva cauze care pot sta la 
baza potenŃialului limitat al administraŃiei publice de a accesa diverse surse de finanŃare existente. 

Strategia propune acordarea unei atenŃii mai ridicate scrierii şi implementării de proiecte, pentru 
creşterea ratei de absorbŃie a fondurilor europene. 

De asemenea, în forma actuală, infrastructura poate prezenta întârzieri în ceea ce priveşte asigurarea 
accesului liber a tuturor categoriilor de cetăŃeni la serviciile publice. 

În contextul actual, eficientizarea activităŃilor, fie ele publice sau private, reprezintă unul dintre 
obiectivele majore ale oricărei organizaŃii. 

În mod particular, pe fondul infrastructurii şi resurselor financiare deŃinute, este absolut necesară o 
optimizare a proceselor administraŃiei publice locale care să conducă la furnizarea de servicii publice de 
calitate. 

Serviciile de tip eguvernare facilitează accesul populaŃiei la serviciile publice. Pentru o mai bună 
relaŃionare cu nevoile cetăŃenilor administraŃia trebuie să-şi intensifice eforturile de comunicare şi consultare 
periodică a acestora. 

 
 
 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 65 

 

3.3 OPTIMIZAREA RELAłIILOR ÎN TERITORIU 
 
RelaŃiile în teritoriu sunt determinate de cadrele sociale, economice, naturale şi culturale. Elementul 

polarizator la nivel teritorial este sistemul periurban al municipiului Ploieşti. Dezvoltarea comunei Blejoi este 
dependentă de raportarea la acest sistem complex, în care există un schimb de informaŃii constant între 
cadrele urbane şi rurale componente ale acestuia. Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de 
Urbanism îşi propune optimizarea relaŃiilor în teritoriu prin următoarele elemente: 

1. Identificarea configuraŃiei funcŃionale a teritoriului periurban al mun. Ploieşti şi direcŃionarea 
dezvoltării com. Blejoi în concordanŃă cu aceasta; 

2. Valorificarea sistemelor de căi de comunicaŃie rutieră, feroviară şi aeriană (izocronă sub 60 de 
minute până la aeroporturile Otopeni şi Băneasa) existente şi utilizarea acestora drept 
oportunitatea în dezvoltarea localităŃii; 

3. Valorificarea şi protejarea cadrului natural în relaŃie cu sistemul de localităŃi; 
4. Utilizarea elementelor de patrimoniu natural şi construit drept element polarizator, de identitatea al 

comunităŃii locale; 
5. Utilizarea sistemului de echipamente edilitare existente la nivel teritorial pentru dezvoltarea 

sistemului local; 
6. Promovarea transportului în comun la nivel local şi regional – crearea unor fluxuri de  deplasare a 

forŃei de muncă în interiorul sistemului urban periurban al mun. Ploieşti; 
 

3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂłILOR 
 
Dezvoltarea activităŃilor are ca scop menŃinearea unei diversităŃi funcŃionale locale pentru evitarea 

fenomenelor de şomaj în masă. Sectoarele economice pe care se va dezvolta structura de activităŃi a comunei 
Blejoi sunt: 

1. Sectorul primar – reprezentat prin suita de unităŃi agro-zootehnice existente; 
2. Sectorul secundar – reprezentat prin activităŃi industriale şi de depozitare; 
3. Sectoriul terŃiar – reprezentat prin servicii de tip comercial, birouri; 
Sectorul primar este bazat pe fondul funciar disponibil la nivelul comunei Blejoi. Din analiza situaŃiei 

existente şi a datelor statistice disponibile, s-a determinat potenŃialul ridicat de producŃie agro-zootehnică 
existentă. DificultăŃile în promovarea acestui sector sunt întâmpinate datorită extinderii zonei de locuire către 
unităŃile agro-zootehnice existente, înglobarea acestora în localitate şi ulterior încetarea activităŃii acestora fie 
din cauza uzurii, a regimului fiscal sau a eficienŃei în exploatare a fondului construit şi a liniei tehnologice. Se 
propune realizarea de conversii funcŃionale în parcelele cu foste activităŃi specifice sectorului primar şi 
introducerea unor funcŃiuni din sectorul terŃiar compatibile cu locuire. Pentru asigurarea continuităŃii sectorului 
primar s-au propus subzone mixte industrial-agricole în zona de sud a localităŃii, zonă favorabilă din punct de 
vedere al eficienŃei economice, al echipării edilitare şi al accesibilităŃii. 

O situaŃie similară este întâlnită şi în cazul unităŃilor industriale şi de depozitare din sectorul secundar. 
Structurile existente în vecinătatea zonelor de locuire au început un proces de transformare sau de 
dezafectare. Fondul construit de origine industrială suferă un proces de adaptare la funcŃiunile din sectorul 
terŃiar. 

ActivităŃile sectorului terŃiar sunt de două tipuri în funcŃie de rolul purtat de acestea: servicii de interes 
regional, reprezentate de centrele comerciale şi de birouri dezvoltate de-a lungul DN1 şi servicii de interes 
local. Ambele categorii de activităŃi reprezintă simultan oportunităŃi şi ameninŃări în dezvoltarea comunei Blejoi. 
Acestea sigură competitivitatea şi diversitatea economică dar în acelaşi timp sunt surse de poluare, de 
congestionare a traficului, elemente destructurante la nivel local al fondului construit şi al parcelarului ce 
necesită o implementare atent studiată la nivel funcŃional şi morfologic.  

Suplimentar, Ńinând cont de relaŃiile existente la nivel regional şi de calitatea cadrului natural şi 
antropic existent se pot dezvolta servicii specializate, cabinete profesionale, nespecifice până în prezent 
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cadrului rural dar care pot apărea ca rezultat direct al caracterului comunei Blejoi de suburbie a municipiului 
Ploieşti.  

Conceptul care stă la baza dezvoltării comunei Blejoi este sustenabilitatea locală şi diversitatea socio-
economică, elemente ce susŃin competitivitatea în relaŃie cu cadrele locale şi regionale. 

 
3.5 EVOLUłIA POPULAłIEI 

 
EvoluŃia în perspectivă a populaŃiei este determinată prin intermediul datelor statistice disponibile, a 

analizei fenomenelor demografice şi a modelelor analitice specifice. EvoluŃia populaŃiei urmăreşte următoarele 
aspecte: 

- variaŃiile populaŃiei; 
- estimarea locurilor de muncă; 
- corelarea şi gestionarea locurilor de muncă cu variantele de evoluŃie a populaŃiei; 
- mobilitatea populaŃiei, a forŃei de muncă şi mutaŃii de ordin social; 

 
Populatia stabila la 1 iulie, comuna Blejoi, judeŃul Prahova: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
7956 8041 8054 8130 8174 8280 8399 8530 8595 8654 

 
Estimarea evoluŃiei populaŃiei: 
Modelul creşterii biologice, bazată pe posibilitatea creşterii anuale 
 
P = P0(1+r)n 
P = populaŃia preliminară;  
P0=populaŃia existentă; 
r = cota medie anuală de creştere/1000 de loc. 
n = numărul de ani pentru care se face calculul 

 

 Rata medie de creştere anuală la mia de locuitori este de 0.0087. 
P = P0(1+r)n => P=8654(1+0.087)10=>P=9432 
 PopulaŃia previzionată pentru anul 2024 este de 9432 locuitori. 
 
Cat despre evolutia populatiei în functie de structura pe grupe de varsta, se remarca în 2011 o 

superioritate numerica a grupei 45-64 ani fata de grupa 0-19. Aceasta înseamnă că pe măsură ce populaŃia cu 
vârste cuprinse între 45 şi 64 de ani va trece în rândul populaŃiei inactive, va fi înlocuită de un contingent tânăr 
inferior numeric. Un raport de substituŃie de peste 90% este totuşi considerat a fi bun. 

Comportamentul migrant nu poate fi estimat şi prevăzut, el depinzând de factori conjucturali de o 
complexitate foarte mare. 

În contextul crizei economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exactă a evoluŃiei 
demografice. Proiectia evoluŃiei anterioare a populatiei pe un orizont de 10 ani arată o ascensiune 
demografică în comuna Blejoi.  

 
3.6 ORGANIZAREA CIRCULAłIEI 

 
Un element ce deŃine un rol important în dezvoltarea comunei Blejoi îl reprezintă sistemul de circulaŃii 

rutiere şi feroviare (DN1, DN1A, DN1B, DJ101I, DJ102). PrezenŃa drumurilor de importanŃă judeŃeană şi 
naŃională şi a axului de circulaŃie feroviară a permis o accesibilitate ridicată şi susŃinerea dezvoltării mediului 
economic pe plan local. În ciuda acestui rol important deŃinut de infrastructura de transport, aceasta a avut şi 
are în prezent un impact negativ în dezvoltarea spaŃială şi morfo-funcŃională a localităŃii. Datorită fluxului 
tranzitoriu puternic, a gestionării incorecte a nodurilor rutiere şi feroviare, a subdimensionării arterelor de 
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circulaŃie şi a lipsei pasajelor şi a pasarelelor pietonale, drumurile de importanŃa regională şi naŃională sunt 
percepute ca limite fizice şi ca elemente restrictive a dezvoltării localităŃii. 

La nivel local infrastructura rutieră este subdimensionată, neierarhizată. Descărcarea traficului local în 
magistralele rutiere se face haotic, necontrolat. Numărul şi densitatea ridicată de intersecŃii neamenajate, şi 
accesul direct de pe parcele în drumurile principale duc la fragmentarea acestora, scăderea vitezei de 
parcurgere, creşterea riscului de accidente şi în zona centrală şi a centrelor comerciale la ambuteiaje. 

Extinderea teritoriului intravilan în perioada 2004-2008 prin Planuri Urbanistice Zonale au dus la 
extinderea infrastructurii de transport într-un mod haotic, neierarhizat, gândit punctual. 

În urma Procesului verbal de constatere pe teren, nr. 7268/01.09.2011 încheiat de SDN Ploiesti 
s-au determinat limita administrativă si limita intravilanului propus pe traseul DN1 si DN1B, DN1A după 
cum urmează: 

I. LIMITA ADMINISTRATIVĂ a localitătii este cuprinsă pe: 
DN 1  între km 64+870 si km 67+400 pe partea dreaptă 
DN 1A  între km 84+680 si km 90+200 pe partea stângă+dreaptă 
DN 1B  între km 0+000 si km 5+508 pe partea dreaptă 
DN 1B  între km 0+500 si km 5+508 pe partea stângă 
DN 1B  între km 10+275 si km 10+875 pe partea stângă  
III. INTRAVILANUL PROPUS este cuprins pe: 
DN 1B  între km 4+137 si km 5+250 pe partea dreaptă 
DN 1B  între km 4+420 si km 4+450 pe partea stângă 
DN 1A  între km 84+680 si km 84+686 pe partea stângă 
DN 1A  între km 84+680 si km 84+830 pe partea dreaptă 
IV. Limitele zonelor construite sunt: 
DN 1A între km 84+830 si km 87+700, pe partea stângă 
DN 1A între km 85+022 si km 85+334, pe partea dreaptă 
DN 1A între km 85+552 si km 87+106, pe partea dreaptă 
DN 1A între km 87+764 si km 89+222, pe partea dreaptă 
DN 1A între km 88+437 si km 89+285, pe partea stângă 
DN 1A între km 89+630 si km 89+942, pe partea stângă 
DN 1B între km 0+000 si km 0+500, pe partea dreaptă 
DN 1B între km 0+500 si km 1+500, pe partea stângă + dreaptă 
DN 1B între km 4+080 si km 4+240, pe partea stângă  
DN 1B între km 4+450 si km 4+635, pe partea stângă  
DN 1B între km 5+332 si km 5+426, pe partea stângă  
DN   1  între km 64+870 si km 66+263, pe partea dreaptă  
DN   1 între km 66+577 si km 67+400, pe partea dreaptă  
V. Tablele indicatoare de localitate se află pe: 
DN 1B la km 4+400 (intrare) si km 5+580 (88+700 DN 1A) (iesire),  
localitatea Blejoi ; 
DN 1A la km 85+100 (intrare) si km 86+600 (iesire), localitatea Tantareni ; 
DN 1A la km 86+600 (intrare) si km 88+700 (iesire), localitatea Ploiestiori ; 
DN 1A la km 88+700 (intrare) si km 90+000 (iesire), localitatea Blejoi ; 
 VI. Intersectii cu drumuri nationale, judetene, comunale aflate în comuna Blejoi: 
DN 1,  km 66+050, stg cu DJ 101I – Nedelea 
DN 1,  km 66+050, dr cu DJ 101I – Ploiesti 
DN 1,  km 66+400, dr cu bretea acces DN 1B 
DN 1,  km 66+500, dr cu bretea acces DN 1B 
DN 1,  km 67+284, dr cu bretea acces DN 1B–sens gir. 
DN 1B, km 0+000, dr cu DN 1 – sens gir. 
DN 1B, km 1+500, stg cu DJ 236 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 68 

 

DN 1B, km 2+900, stg+dr cu DJ 102  
DN 1B, km 5+508, stg cu DN 1A (km 88+930)  
DN 1B, km 10+165, stg+dr cu DN 1A (km 84+320) 
DN 1A, km 87+700, stg, cu strada (fost 1A – Vega)  
DN 1A, km 88+300, dr cu strada 
DN 1A, km 88+600, dr cu strada 
DN 1A, km 88+930, stg cu DN 1B (km 5+508) 
DN 1A, km 89+700, stg cu strada 
DN 1A, km 89+860, stg cu strada 
DN 1A, km 85+860, stg+dr cu strada 
DN 1A, km 85+970, stg+dr cu strada  
DN 1A, km 86+090, dr cu strada 
DN 1A, km 86+340, stg cu strada 
DN 1A, km 86+460, stg+dr cu strada 
DN 1A, km 86+620, dr cu strada 
DN 1A, km 86+900, stg+dr cu strada 
DN 1A, km 87+380, dr cu strada 
DN 1A, km 87+840, dr cu strada 
DN 1A, km 88+680, stg cu strada (Primarie) 
DN 1A, km 89+180, stg cu DC 10A 
DN 1A, km 89+180, dr cu strada 
În localitate, limitele zonei de sigurantă a drumului national sunt (de la axul drumului): 
DN1  între km 64+870 si km 67+400 pe partea dreaptă - 9.5 m 
DN1A  între km 84+680 si km 90+200 pe partea dr.+stg.  - 5.5 m 
DN1B  între km 1+200 si km 5+000 pe partea dr+stg. - 5.5 m 
DN1B  între km 10+275 si km 10+875 pe partea stg. - 5.5 m 
 
În localitate limita exterioară a zonei de protectie a drumului national este de 22,00 m fată de 

axul drumului national. 
Distanta dintre garduri/constructii situate de o parte si de alta a drumului national în zonele 

construite este de 16,00 m iar în zonele de extindere a intravilanului va fi de minim 26,00 m (minim 
13,00 m fată de axul drumului national pe ambele părti ale acestuia). 

 
DirecŃiile de acŃiune pentru optimizarea circulaŃiilor sunt: 
1. Propunerea de noi trasee rutiere pentru colectarea şi descărcarea controlată a traficului local 

în drumurile naŃionale şi judeŃene existente. 
2. Rezervarea de suprafeŃe de teren, sub forma de zone de protecŃie, necesare modernizării 

tramei stradale existente. 
3. Propunerea pentru realizarea unor pasaje pietonale pentru articularea polilor secundari 

funcŃionali, a zonei centrale şi a zonelor de locuire. 
4. Modernizarea nodurilor de circulaŃie rutiere şi feroviare cu valori de trafic ridicat. 
5. Rectificarea situaŃiei existente în zona cartierelor rezidenŃiale prin propunerea de străzi 

colectoare şi axe rutiere de grad superior II. 
 

3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCłIONALĂ. BILANł TERITORIAL 
 
Propunerile Plan Urbanistic General au ca obiectiv principal eliminarea disfuncŃiilor identificate şi 

dezvoltarea durabilă a mediilor natural, economice, culturale şi sociale ale comunei Blejoi. Se urmăresc 
eliminarea surselor de poluare provenite de la unităŃile industriale şi agricole existente, reducerea poluării 
fonice, noxe şi pulbere rezultate din traficul rutier, limitarea extinderii intravilanului cu suprafeŃe ce nu sunt 
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justificate prin existenŃa unor potenŃiali investitori sau solicitări expres din partea populaŃiei, regularizarea şi 
eliminarea zonelor inundabile de pe parcursul cursurilor de apă existente, protejarea fondului forestier, mărirea 
suprafeŃelor verzi amenajate, de sport, de protecŃie şi tehnice. Impunerea de interdicŃii permanente de 
construire în baza culoarelor de protecŃie ale infrastructurii tehnice, a zonelor de protecŃie sanitară şi a zonelor 
de protecŃie a bazinelor hidrografice. Impunerea de interdicŃii temporare de construire în zona centrală, zonele 
în care a fost propusă extinderea teritoriului intravilan, terenurile cu fostă destinaŃie agricolă situate în 
intravilan. 

Pentru îndeplinirea acestor deziderate s-a propus restructurarea teritoriului intravilan al comunei Blejoi 
din punct de vedere morfo-funcŃional.Nu exista modificare ale suprafetelor de intravilan, intravilanul propus 
ramand la un total de 1189,42 ha. 

SITUATIA PROPUSA A TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU 

NR CRT. DENUMIRE TRUP SUPRAFATA (HA) 

T 1 TRUP PROPUS 1 – SAT BLEJOI 286.50 

T 2 TRUP PROPUS 2 – ZONA DE SUD-VEST(BLEJOI) 569.77 

T 3 TRUP PROPUS 3 – SAT PLOIESTIORI 151.82 

T 4 TRUP PROPUS 4 – SAT TANTARENI 112.11 

T 5 TRUP PROPUS 5 – ANSAMBLU REZIDENTIAL 32.22 

T 6  TRUP PROPUS 6 – STATIE ALIMENTARE AUTO 18.16 

T 7 TRUP PROPUS 7 – RO STAR – ZONA ID/IS 9.58 

T 8 TRUP PROPUS 8 – STATIE DE POMPARE A APELOR UZATE PROPUSA 0.28 

T 9 TRUP PROPUS 9 – PUTURI APA AGRISOL 0.35 

T 10 TRUP PROPUS 10 – PUTURI APA RO STAR 0.35 

T 11 TRUP PROPUS 11 – UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE, INSTITUTII SI SERVICII 5.62 

T 12 TRUP PROPUS 12 – PUT APA 0.04 

T 13 TRUP PROPUS 13 – PUT APA 0.03 

T 14 TRUP PROPUS 14 – PUT APA 0.06 

T 15 TRUP PROPUS 15 – PUT APA 0.04 

T 16 TRUP PROPUS 16 – PUT APA 0.04 

T 17 TRUP PROPUS 17 – PUT APA 0.05 

T 18 TRUP PROPUS 18 – PUT APA 0.04 

T 19 TRUP PROPUS 19 – PUT APA 0.04 

T 20 TRUP PROPUS 20 – STATIE EPURARE EXISTENTA 0.28 

T 21 TRUP PROPUS 21 – SRM GAZE 0.11 

T 22 TRUP PROPUS 22 – STATIE POMPE TRANSGAZ 0.18 

T 23 TRUP PROPUS 23 – ZONA ALIMENTATIE PUBLICA, ZONA INSTITUTII 
SI SERVICII SI INDUSTRIE SI DEPOZITARE  

1.00 

T 24 TRUP PROPUS 24 – STATIE DE CARBURANTI 0.78 

TOTAL 1189.42 

 

BILANT TERITORIAL INTRAVILAN PROPUS 

ZONE FUNCTIONALE 
PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

PROCENT (% din total 
intravilan) 

ZONA LOCUINTE 477.54 40.15% 

SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE 400.59 33.68% 

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE 76.95 6.47% 

ZONA INSTITUTII SI SERVICII 249.48 20.97% 

ZONA MIXTA LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII 101.18 8.51% 

SUBZONA MIXTA - LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTII SI SERVICII 70.63 5.94% 

SUBZONA MIXTA - LOCUINTE COLECTIVE, INSTITUTII SI SERVICII 30.55 2.57% 

ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE 7.59 0.64% 

ZONA UNITATI AGRICOLE 10.21 0.86% 
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ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE/DEPOZITARE SI INSTITUTII 

SI SERVICI 

78.95 6.64% 

ZONA GOSPODARIE COMUNALA 3.55 0.30% 

SUBZONA GOSPODARIE COMUNALA – SALUBRITATE 0.02 0.00% 

SUBZONA GOSPODARIE COMUNALA – CIMITIRE 3.53 0.30% 

ZONA ECHIPARE EDILITARA  4.35 0.37% 

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT 

SI AGREMENT 

102.99 8.66% 

SUBZONA SPATII VERZI AMENAJATE, AGREMENT SI PERDELE DE 

PROTECTIE 

99.11 8.33% 

SUBZONA DOTARI SPORTIVE 3.88 0.33% 

ZONA CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 151.72 12.76% 

SUBZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA 4.82 0.41% 

SUBZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 146.90 12.35% 

ZONA DESTINATIE SPECIALA 0.00 0.00% 

APE 1.86 0.16% 

TOTAL 1189.42 100.00% 

 
 

BILANT TERITORIAL AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV PROPUS 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV  

AL UNITATII DE BAZA 

AGRICOL NEAGRICOL 

TOTAL 
ARABIL FANEATA LIVEZI PASUNI VII PADURI SPATII 

VERZI APE DRUMURI CAI 
FERATE 

CURTI  
CONSTRUCTII NEPRODUCTIV CIMITIR 

INTRAVILAN PROPUS 
SUPRAFATA (HA) 604.14 1.89 14.15 7.32 16.96 0 4 1.86 89.56 4.69 436.28 6.1 2.47 1189.42 

EXTRAVILAN 
SUPRAFATA (HA) 551.13 2.49 0.6 138.68 7.69 43.88 0.01 18.7 24.24 1.48 0.39 38.83 0 828.12 

TOTAL 
SUPRAFATA (HA) 1155.27 4.38 14.75 146 24.65 43.88 4.01 20.56 113.8 6.17 436.67 44.93 2.47 2017.54 

% DIN TOTAL 57.26% 0.22% 0.73% 7.24% 1.22% 2.17% 0.20% 1.02% 5.64% 0.31% 21.64% 2.23% 0.12% 100.00% 

 
 
3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

Zone afectate de cutremure de pământ 
Alunecările de teren şi prăbuşirile de roci sunt fenomene asociate frecvent seismelor, în zonele unde 

există potenŃial ridicat şi mediu de instabilitate şi prin pierderea coeziunii structurale şi creşterea presiunii apei 
din pori, acestea se pot produce la pante foarte mici ale terenurilor. 

Riscul seismic depinde, local, şi de formaŃiunile geologice de suprafaŃă şi este diferit în rocile 
necoezive şi în cele coezive. Undele seismice se propagă cu viteză mai mare şi în spaŃii mai întinse în rocile 
compacte faŃă de cele afânate. În pietrişuri şi nisipuri, deşi viteza de propagare a undelor este mai mică, 
seismele sunt mai distrugătoare. 

Dacă se consideră riscul la seisme în roci compacte egal cu unu, în rocile puŃin coezive şi necoezive 
riscul va fi de: 

- 1:2,4 în roci sedimentare cimentate. 
- 1,4:4,4 în nisipuri umede. 
- -4,4:11,6 în rambleuri. 
- 12 în terenuri mlăştinoase. 
łinând cont de aceste considerente, proiectarea construcŃiilor se va face în conformitate cu 

prevederile normativului Cod de proiectare seismică –Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ 
P-100/1-2006 şi OG 20/1994. 

Zone afectate de inundaŃii 
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Se va Ńine cont de zonele de protecŃie a cursurilor de apă, conform ‘’Legii Apelor’’. 
Se vor efectua lucrări de regularizare, apărări de mal pe cursurile pârâurilor, pentru a stopa efectul 

acestora şi a preveni fenomenul de inundabilitate şi instabilitate cauzat de acestea. 
Sistemul de canalizare pluvială este deficitar pe teritoriul comunei. 
Există pe agenda primăriei la nivel de proiect tehnic rezolvarea acestei disfunctionalitati. 
Sistemul de canale de desecare sunt colmatate şi nu s-au mai făcut lucrări de reamenajare a 

acestora, cu toate că astfel apele pluviale excedentare ar putea fi preluate şi drenate. 
 
Zone afectate de alunecări de teren 
Nu exista pe teritoriul administrativ al comunei acest risc. 
 
Concluzii şi recomandări 
Pentru amenajarea teritoriului comunei Blejoi, în vederea introducerii în circuitul turistic şi economic, 

pentru dezvoltarea armonioasă a acesteia în următorii ani în zonele cu potenŃial se impun următoarele: 
•  Studii de fezabilitate pentru amenajarea hidrotehnică a reŃelei hidrografice, pentru diminuarea 

eroziunii de mal şi stoparea riscului de instabilitate precum şi a riscului de inundabilitate. 
•  Studii geologice de detaliu pentru obiectivele ce se vor amplasa pe teritoriul comunei. 
•  Realizarea sistemului centralizat de evacuare a apelor pluviale.  
•  Proiectarea unui sistem centralizat de evacuare a apelor uzate şi a unei staŃii de epurare 

moderne cu treaptă biologică. 
•  Eradicarea în totalitate a fenomenului de depozitare necontrolată a deşeurilor menajere şi a 

gunoiului de grajd. 
• Pentru toate lucrările şi activitatile de pe terenurile situate în perimetrul de protecŃie 

hidrogeologică este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de reglementare din 
punct de vedere al protecŃiei mediului.(conf HOT.  930 11/08/2005) 

• În vederea funcŃionării în siguranŃă a retelelor de transport produse petroliere, dar şi pentru 
evitarea riscurilor de accident/poluare, pentru autorizarea oricăror lucrări în zona  retelelor, Primăria comunei 
Blejoi va solicita prin certificatul de urbanism AVIZUL de  amplasare emis de gestionarii instalaŃiilor în zonele 
respective. Se recomandă devierea reŃelelor pe laturile posterioare ale parcelelor. 

• Pentru evitarea riscurilor de accident/poluare, se propune realizarea unor studii de specialitate 
care să identifice cu precizie zonele locuite intersectate de trasee de reŃele/conducte şi/sau intersecŃiile dintre 
conducte de aducŃiune şi colectoare de canalizare, şi să analizeze posibilităŃile tehnice şi juridice de deviere a 
acestora în cazul nerespectării prescripŃiilor de protecŃie sanitară. 

 
GESTIUNEA SITUATIILOR DE URGENTĂ 
Pentru eficientizarea procesului de gestiune a situatiilor de urgentă s-au propus în Planul Urbanistic 

General - Planul de Propuneri si Reglementări Urbanistice puncte destinate organizării si asigurării activitătilor 
de evacuare în situatie de urgentă a populatiei si a bunurilor materiale. Pe Plansa 3 - Plan de Propuneri si 
Reglementări Urbanistice se regăsesc următoarele puncte: 

1. LOC SPECIAL DESTINAT AMENAJĂRII TABERELOR DE SINISTRATI 
2. LOC SPECIAL DESTINAT AMENAJĂRII TABERELOR DE SINISTRATI 
3. PUNCT DE PRIMIRE/REPARTITIE A POPULATIEI SI A BUNURILOR EVACUATE 
4. CENTRU DE CONDUCERE SI COORDONARE A EVACUĂRII 
5. PUNCT DE ÎNSTIINTARE SI ALARMARE 
6. PUNCT DE ADUNARE A POPULATIEI SI  DEPOZITARE A BUNURILOR CARE SE EVACUEAZĂ 
7. PUNCT DE ÎMBARCARE 
Pentru toate punctele mentionate se interzice orice schimbarea a destinatiei functionale sau 

derogarea de la prevederile Planului Urbanistic General astfel încât organizarea si asigurarea activitătilor de 
evacuare în situatie de urgentă conform Ordinului nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor 
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privind organizarea si asigurarea activitătilor de evacuare în situatii de urgentă si a legislatiei în vigoare nu se 
mai pot desfăsura. 

 
 
 

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 
Alimentare cu apă 
Se propune ca odată cu extinderea zonei de intravilan a comunei Blejoi să se extindă şi reŃelele de 

apă existente (o extindere a reŃelei de distribuŃie de 19 km). De asemenea sunt necesare extinderi de reŃea în 
zonele cu lotizări şi cu locuinŃe de vacanŃă precum şi în zonele ce urmează a fi industrializate. 

În zonele de protecŃie sanitară se interzice amplasarea oricărei construcŃii. 
Primăria comunei Blejoi si societatile care administrează sistemul  de alimentare cu apă vor avea în 

vedere,la emiterea autorizaŃiilor de construire, respectarea  interdicŃiei în zonele de protecŃie sanitară. 
 
Canalizarea menajera 
În scopul creşterii ratei de conectare la 

sistemul de colectare/epurare al apelor uzate în modul 
cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, 
Master Planul judeŃului Prahova include satele 
comunei în cluster-ul Ploieşti, cu staŃie de epurare 
propusă pentru reabilitare în Cartierul Dâmbu. 

 
 

Nume 
Cluster 

Nume 
Aglomerare Localitate Populatia 

Populatia 
Echivalenta 

Populatia din 
Aglomerare 

P.E. in 
Aglomerare 

Populatia 
din Cluster 

P.E. in 
Cluster 

Ploiesti 
Ploiesti 

Ploiesti 231044 420785 

243193 433581 
250910 442351 

Blejoi 3649 4014 
Ploiestiori 2822 3104 
Tantareni 1612 1612 
Paulesti 1937 1987 
Paulestii Noi 352 352 
Cocosesti 774 774 
Moara Noua 953 953 

Strejnicu Strejnicu 5628 6472 5628 6472 
Gageni Gageni 2039 2298 2089 2298 

 
 Pentru ca infiintarea unui sistem centralizat de canalizare, in localitatea Blejoi,  să poata fi realizat, 

pentru rezolvarea evacuarii apelor uzate menajere din aceasta localitate, s-a propus realizarea unui sistem 
centralizat de canalizare care sa cuprinda urmatoarele elemente: 
- statie de epurare  
- colectoare de canalizare menajeră 
- racorduri laterale de canalizare 
- staŃie de pompare apă uzata 
- conducta de refulare  
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Se prevede realizarea lucrărilor prevăzute în etapa I respectiv: colector principal ce străbate satele 
Blejoi, Ploieștiori și Tânțăreni, canalizare parțială în satul Țânțăreni și stație de epurare pentru 6000 l.e. Stația 
de epurare va fi echipată în etapa I pentru un număr de 3000 l.e.. 

ReŃelele de canalizare menajera urmaresc trama stradala a localitatilor si sunt propuse din tuburi 
circulare din PVC-KG, SN4. Tuburile  de canalizare se vor monta ingropat la adancimea de 1.50 – 4.00 m pe 
un pat de nisip de 15 cm si stratul  de acoperire este  tot  nisip de 15 cm. 

Panta de montare a reŃelei de canalizare va fi cuprinsa intre 6‰ si 4%, functie de panta terenului, 
asigurand atat scurgerea debitului de ape uzate menajere cat si viteza de autocuratire a reŃelei de 0.7 m/s. 
Tuburile vor fi insotite de certificate de calitate prevazute de legea 10/1995, privind calitatea in constructii. 
Tuburile s-au prevazut a fi montate sub adancimea  de inghet, stabilita conform STAS 6054. 

 Pe reteaua de canalizare menajera, la intersectii, la schimbarea pantei sau a diametrului, precum si in 
aliniament, la distante de maximum 50.0 m, s-au prevazut camine de vizitare cu sau fara camera de lucru 
(functie de adancime). 

Pentru a se evita spargerile ulterioare ale drumurilor nationale, sau judetene, s-au prevazut racorduri 
laterale la colectorul principal ce insoteste acest drum.  

 Racordurile se vor executa din tuburi PVC-KG De 160 mm, fiecare racord avand o lungime medie de 
cca. 8 ml. Caminele vor fi acoperite cu capace din fonta carosabila.  

Amplasamentul stației de epurare este pe malul drept al râului Teleajen, pe teren proprietatea 
Primăriei Blejoi și nu este inundabil la debitul de calcul corespunzător clasei de imporatnță cu probabilitatea de 
depășire de 5%. Amplasamentul poate fi inundat în caz de rupere a barajului Măneciu. 

Pentru localitatea Blejoi se propune executarea unei statii de epurare mecano-biologica (etapa I), 
echipată pentru un debit orar maxim de 14,1l/s constând în: 
- stație de pompare cu grătar rar acționat manual 
- preepurare mecanică 
- epurare biologică cu denitrificare frontală și reciruclare 
- unitate de nitrificare frontală și stabilizarea nămolului 
- decantare secundară 
- deshidratare nămol 
 Linia tehnologică a stației de epurare este situată într-un bazin betonat impermeabilizat și este 
dimensionată pentru 3000 l.e.. Prin proiect s-a prevăzut posibilitatea extinderii la o capacitate totală de 6000 
l.e. (două linii tehnologice). 
 Apele epurate provenite de la stația de epurare vor fi evacuate în râul Teleajen printr-o conductă PVC 
cu D=400mm și L=39m. 

Pentru localitatea łânŃăreni se propune executarea unei statii de epurare mecano-biologica, 
supraterana, compacta, modulata, dimensionata pentru un debit final Q uz zi med =300 mc/zi. 

Pentru localitatea Ploieştiori se propune executarea unei statii de epurare mecano-biologica, 
supraterana, compacta, modulata, dimensionata pentru un debit final Q uz zi med =400 mc/zi. 

 Alegerea soluŃiei de realizare a reŃelei de canalizare din Ńevi din polietilenă de înaltă densitate a fost 
dictată de următoarele considerente: 

- economicitate: la performanŃe egale costul este net inferior faŃă de materialele tradiŃionale; 
- greutatea redusă şi flexibilitate; 
- rezistenŃă ridicată la uzură şi agenŃi corozivi; 
- polietilena este inodoră, insipidă, netoxică, inertă şi insolubilă; 
- polietilena nu permite aderarea crustelor de săruri, calcar sau microorganisme; 
- pierderile de presiuni sunt foarte scăzute la trecerea fluidelor, datorită feŃei  interioare complet lisă 

a conductelor; 
- tehnologia de montare este simplă şi sigură (îmbinările se execută uşor şi rapid, prezentând o 

etanşeitate perfectă); 
- durata de viaŃă asigurată de furnizor este de 50 de ani. 
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 ConstrucŃiile care alcătuiesc reŃeaua de canalizare sunt astfel proiectate încât să corespundă integral 
condiŃiilor în care vor trebui să funcŃioneze. Cea mai mare parte a elementelor constructive ale reŃelei de 
canalizare sunt prefabricate, astfel încât în fapt, construcŃia constă în montajul acestor tuburi, piese de 
legătură şi execuŃia construcŃiilor accesorii (cămine şi capăce). Montajul tuburilor se executa diferit, in functie 
de materialul din care sunt fabricate tuburile. 

 Pentru o buna stabilitate s-a urmărit ca fundarea colectoarelor să se facă în teren sănătos, stabil. 
 Căminele de vizitare s-au prevazut din tuburi circulare de beton Dn 0,80 m, fără cameră de lucru. 

Capăcele şi ramele căminelor de vizitare au fost alese in conformitate cu STAS 2308 in functie de rezistenta 
minima la rupere, fiind folosite capăce rezistente la trafic greu tip IV carosabile cu forta minima de rupere de 
250 kN. 

 Materialele care alcatuiesc reteaua de canalizare au fost alese astfel incat sa respecte urmatoarele 
conditii: 

- să reziste la solicitarile la care sunt supuse; 
- să fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia apei; 
- să reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi ridicate (peste 

500C); 
- să reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apă; 
- să aibă o suprafaŃa interioară cât mai redusă; 
 Pentru înfiinŃarea unui sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere centralizat, la nivelul celor 

trei sate si a unui sistem de canalizare pluviala s-au analizat mai multe variante: 
- sisteme locale pe sate; 
- sistem centralizat, legate de localizarea pe cate un sat sau gruparea pe mai multe sate, precum si 

variantele referitoare la tipurile de materiale alese sau a tehnologiilor de epurare adoptate. 
 Pentru canalizarea apelor uzate menajere sistemul impus este sistem separativ, avand in vedere ca 

geografic, comuna este jalonata de râul Teleajen - fiind situata pe malul drept al acestuia si este brazdata de 
afluenŃii acestuia - paraul Dambu, paraul Stramba, paraul Bleaja, cu valoare de emisari naturali direcŃi pentru 
apă pluviala. 

 In cadrul sistemului separativ, colectarea apelor uzate menajere se face separat fata de cele pluviale. 
Sistemele functioneaza complet separat, nu comunica intre ele si au descărcări (evacuari) independente in 
emisarii naturali, in puncte diferite. 

 Se propun deci sisteme de canalizare separate - menajer si pluvial. 
 Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performanŃe privind siguranŃa la 

foc pe intreaga durată de utilizare,care constau in: 
• protecŃia locuitorilor şi a mediului 
• limitarea pierderilor de vieŃi omenesti 
• impiedicarea poluării apei, aerului şi a solului 
• prevenirea avariilor la constructii si instalatii. 

Lucrarile de reŃele de canalizare nu pun probleme speciale privind siguranta la foc. 
Constructiile de pe reteaua de canalizare au : 

• gradul de rezistenta la foc I, 
• categoria de pericol de incendiu E 
• fără limitare la gradul seismic 
• deşi vehiculează ape poluate (ape uzate menajere) nu impun zone de protectie proprie. 

 Din punct de vedere PCI lucrarile de canalizare nu pun probleme si nu necesita protectie speciala.  
La proiectarea reŃelei de canalizare se vor  respecta:  

- STAS 4273/83 - Incadrarea in clasa de importanta a constructiilor hidrotehnice 
- STAS 4068/82 - Probabilitati anuale ale debitelor maxime in conditii speciale si normale de functionare 
- P66/2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apă si canalizare a 

localitatilor din mediul rural   
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- STAS 3051/91 – Sisteme de canalizare . Canale ale reŃelelor exterioare de canalizare . Prescriptii 
fundamentale de proiectare  

- SREN 752/1/98 – ReŃele de canalizare in exteriorul cladirilor  
- STAS 1481/86 – Canalizari , reŃele exterioare . Criterii generale si studii de proiectare  
- NP 087/2003 – Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a 

sistemelor de alimentare cu apă si canalizare utilizand conducte din materiale plastice 
- NP 032/1999 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate 

orasenesti – Partea I : Treapta mecanica 
- NP 088/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate 

orasenesti – Partea a II-a : Treapta biologica 
- NP 089/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate 

orasenesti – Partea a III-a : Statii de epurare de capăcitate mica ( 5 < Q < 50 l/s ) si foarte mica (Q < 50 l/s ) 
- H.G. 472/2000 – Masuri de protectie a cantitatii de apă 
- Ordinul M.S. nr. 1935/1996 – Norme de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei 
- NP 089/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate de 

capăcitate mica si foarte mica 
- H.G. 101/1997 – Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara 
- N.T.P.A. 001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate 

industriale si orasenesti si evacuarea in receptori naturali 
- N.T.P.A. 002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in reŃelele de canalizare 

ale localitatilor si direct in statiile de epurare 
- N.T.P.A. 011/2002 – Normativ tehnice privind colectarea , epurarea si evacuarea apelor uzate 

orasenesti 
- Legea nr. 137/95 – Privind protectia mediului 
- M.A.P.P.M. – Ordinul 279/11.04.97 – Norme metodologice privind avize de amplasament 
- M.A.P.P.M. – Legea apelor nr. 007/1996  
- S.R.E.N. 12.255-1 – Statii de epurare – Partea 1 : Principii generale de constructii 2002 
- E.N. 12050-1 – Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri – Principii de constructii si testare – 

Partea I : Statii de pompare pentru ape uzate ce contin fecale – august 2000 
- D.C. 91/271/CEE – Directiva consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor europene urbane 

reziduale 
- Legea nr. 10/95 – Legea privind calitatea in constructii 
- P 118/99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
- O.M.I. nr. 775/98 – Ordin pentru aprobarea normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor 
- O.G.R. nr. 60/97 – Ordonanta privind apărarea impotriva incendiilor aprobata cu Legea 212/97 cu 

modificarile si completarile ulterioare 
- STAS 2448/82 – Camine pentru canalizare 
- STAS 2308/81 – Capăce si rame pentru camine pentru canalizare 
- STAS 8591/1-91 – Amplasarea in localitati a reŃelelor edilitare 
- H.G. 376/1994 – Elaborarea devizului general 
Incercarea la etanseitate a reŃelelor de canalizare se va efectua conform      STAS 3051 pe tronsoane .  
Clasa de importanta a lucrarilor de canalizare , conform STAS 4273/83 este IV astfel : 
- lucrari de canalizare in localitati rurale – categoria 4 
- dupa durata de exploatare – definitiva 
- dupa rolul functional – principala 

Debitele de apă uzata evacuate la reteaua de canalizare reprezinta 100% din debitele caracteristice 
ale cerintei de apă determinate conform SR 1343 – 1/2006 si Normativul P66/2001 . 

 
Alimentarea cu energie electrica 
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 Pentru  extinderea  intravilanului  comunei Blejoi s-a  prevazut  racordarea viitoarelor obiective  la  
reŃelele de electricitate  existente.  Numarul  de  posturi de  transformare  necesare  pentru  alimentarea  cu  
energie  electica  a  viitorilor  consumatori  se  va  stabili  in  urma  unui  studiu  de  solutie  realizat  de firme 
autorizate pentru  fiecare  zona  in  parte.  

 Avand in vedere dezvoltarea ulterioara a localitatii Marginea atat in plan  social – cultural, gospodaresc 
si a micii industrii se impune asigurarea energiei electrice necesare. 

 Prin sistem de iluminat exterior se defineste ansamblul realizat de corpurile de iluminat – echipate cu 
surse de lumina corespunzatoare - de-a lungul sistemului rutier, in scopul realizarii unui mediu luminos 
confortabil, functional, corespunzator desfasurarii activitatii umane, circulatiei rutiere si pietonale. 

 Amplasarea corpurilor de iluminat este, in general, cea concentrata. 
 Sistemul de iluminat al cailor de circulatie rutiera, datorita vitezei de deplasare a autovehiculelor, 

impune conditii deosebite de confort visual pentru a se asigura securitatea si fluenta traficului. 
 Datorita cresterii circulatiei stradale (trafic si viteza), informatiile furnizate de distributia iluminarii sunt 

nesatisfacatoare, astfel ca se impune o reconsiderare a reŃelei stradale si a suplimentarii corpurilor de iluminat 
existente. 

 Toate aceste dotari si modernizari duc la o sporire a puterii instalate cu cca. 30% fata de cea actuala. 
 Acest lucru se va putea realiza prin inlocuirea unor posturi de transformare cu o putere instalata unica 

cu unitati de putere instalata mai mare. 
 ReŃelele de distributie de joasa tensiune vor trebui extinse in mod corespunzator dezvoltarii zonei, 

asigurand alimentarea cu energie electrica atat noilor obiective cat si a noilor locuinte gospodaresti. 
Normele si normativele de care se va tine cont sunt: 

• NP I7-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 
1000Vc.a. si 1500Vc.c. 

• NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reŃelelor de cabluri electrice ; 
• NTE 06/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în reŃelele electrice 

cu tensiunea sub 1 kv; 
• PE 134-2/96 - Normativ privind metodologia de calcul a curenŃilor de scurtcircuit în reŃele electrice cu 

tensiunea sub 1 kv; 
• PE 116/94 « Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice » 
• PE 107/1995 “ Normativ pentru proiectarea si executia reŃelelor de cabluri electrice “ 
• PE 101/1985 “ Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si posturi de transformare 

cu tensiuni peste 1 KV “ 
• Lj-Ip8-79 “Indreptar de proiectare pentru reŃele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate 

torsadate“ 
• RE-Ip 30/2004 “ Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint “ 
• 3.2 FT 75/87 “ Fisa tehnologica privind executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice 

subterane de 1-20KV “ 
• 3.2 Lj-FT 47-89 “ Fisa tehnologica-Executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune “ 
• FS4-82 “ Fisa tehnologica privind executarea instalatiilor de legare la pamint la statii posturi de 

transformare si linii lectrice aeriene ” 
• 1.Lj.-I85-03” Prescriptii de coordonare a izolatiei în instalatiile de distributie de joasă tensiune “ 
• I7 /2002 “Proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 Vc.a. si 1500Vc.c. “ 
• R 773 – 2/85 “ Linii electrice aeriene de j.t. cu conductoare izolate torsadate “ 
• FC 1 – 84 « Montare LES pana la 35 kV » 

Aceasta enumerare nu este limitativa. 
Conform Legii Energiei Electrice nr.13/2007 şi Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de 

protecŃie şi siguranŃă aferente capacităŃilor energetice (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007) faŃă de liniile electrice 
aeriene trebuie  respectate zonele de protecŃie şi siguranŃă în scopul funcŃionării LEA  în condiŃii de siguranŃă, 
precum şi a protejării vieŃii  şi a bunurilor materiale. 

 Mărimea acestor zone este: 
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 -culoar de 24 m pentru LEA 20 KV 
 -culoar de 37 m pentru LEA 110 KV 
 -distanŃă de 20 m faŃă de PT-uri 
 DistanŃă minimă de siguranŃă  cu interdicŃia de construire este de : 
 - 3 m de la conductorul extrem al  LEA 20 KV 
 - 1 m de la stâlpii LEA 0,4 KV 
 - 0,6 m de la LES 20 KV la fundaŃia clădirilor 
 - 20 m faŃă de posturile de transformare. 
Nu se vor monta in aceeasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau cabluri 

electrice de joasa tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru curenti slabi, cabluri T.V., 
cabluri de telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze. 

Pentru autorizarea oricărei modificări a regimului  terenurilor (inclusiv introducerea în intravilanul  
construibil) situate în zonele de protecŃie şi siguranŃă a LEA, precum şi pentru autorizarea oricărei  construcŃii 
noi sau  extinderi (inclusiv lucrări de drumuri, împrejmuiri, plantări de pomi sau copaci, parcări, platforme, 
instalaŃii de telecomunicaŃii , etc). amplasată în aceste zone, Primăria comunei Blejoi  va solicita în mod 
obligatoriu , prin certificatul de urbanism, AVIZUL de ampasare emis de S.D.E.E. Ploiesti. 

 
Telefonie 
Telefonia fixa  

 Conectarea la centrala telefonica existenta a unor noi abonati se va realiza prin extinderea reŃelei 
telefonice existente si prin executarea de noi racorduri telefonice.  

 TelecomunicaŃiile reprezintă un domeniu care a înregistrat progrese remarcabile în ultima perioadă. În 
momentul de faŃă cel mai răspândit sistem de telecomunicaŃii este telefonia pe cablu (telefonia fixa) acesta 
fiind reprezentat in special de Telekom Romania (Romtelecom).  

Telefonia mobila   
 Orange   Romania a  lansat   in   ultimii   doi   ani   serviciul   3G+   cu   viteza   de descarcare  a  

datelor  mobile  pana  la  3,6  Mbps. Sunt  oferite  servicii  de  comunicatii precum  voce,  date,  mesaje  
scrise,  mesaje  multimedia,  wap,  e-mail,  GPRS,  EDGE, wireless IP, WiFi, USSD.etc.  

 Vodafone  Romania are  de  asemeni  acoperire  a  serviciilor  3G  broadband (7,2Mbps), oferind un 
portofoliu de solutii de date mobile.  

 Prin extinderea reŃelelor de telefonie prin fibra optica se va rezolva deasemenea si reteaua de internet 
si reteaua de televiziune prin cablu. 

 
Alimentarea cu caldura 

 Atat pentru locuintele si obiectivele social - culturale existente cat si pentru cele ce se vor executa in 
viitor, se va mentine incalzirea in sistem individual, prin mici centrale termice individuale cu functionare pe 
combustibil gazos. 

 Este important de mentionat ca daca se alege solutia de incalzire centrala individuala, impune 
rezolvarea alimentarii cu apă la presiune si debit constant. 

 
Alimentarea cu gaze naturale 

 Din punct de vedere al organizarii activitatii de furnizare gaze naturale, prezentul studiu nu poate 
propune solutii de optimizare, deoarece aceasta activitate este reglementata prin Ordonanta nr. 60/30 ianuarie 
2000, modificata si completata de Legea 463/18 iulie 2001 si revine AUTORITATII NATIONALE DE 
REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI - GAZE NATURALE (ANRE). 

De asemenea, acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul gazelor naturale se face conform H.G. 
784/7 septembrie 2000 modificata si completata prin H.G. 1248/7 noiembrie 2002. 

 
BREVIAR DE CALCUL 
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 Calculul se face conform SR 1343 – 1 / 2006  Determinarea cantităŃilor de apă potabilă pentru 
localităŃi urbane şi rurale, STAS 1343 – 2 / 1989  Determinarea cantităŃilor de apă pentru unităŃi industriale şi 
P66-2001, “Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a 
localitatilor din mediul rural” 

 Comuna Blejoi are un numar de 8.399 de locuitori, repartizati pe localitati astfel: 
o Blejoi – 4.105 locuitori 
o Ploiestiori – 3.221 locuitori 
o Tantareni   – 1.684 locuitori 
Calculul debitului se va face pe o perioada de perspective de 25 de ani, adica pentru o populatie cca. 

9010 locuitori. 
 

I.1.  CALCULUL DEBITULUI Q zi maxT 
       -  numar de locuitori: 9.010 
       -  numar de persoane in unitatile social-culturale, servicii, unitati productive: 

o primarie   :25 persoane; 
o politie    :10 persoane; 
o dispensare   : 6 persoane; 
o biserici    : 6 persoane; 
o elevi    : 260 persoane; 
o cadre didactice   : 28 persoane; 
o comert, servicii   : 650 persoane; 
o unitati economice cu caracter:  979 persoane; 
o industrial  :             200 salariati 

   animale :  
  vaci   :150 capete; 

 porci   :415 capete; 
 cai   : 156 capete; 
 oi   :280 capete; 
 capre   :465 capete. 

 
I.1.1.  CALCULUL DEBITULUI Qzi max 

Conform P66-2001, cap.3, alineat.3.2., necesarul de apa se stabileste astfel: 
- 60% din numarul locuitorilor in gospodarii avand instalatii interioare de alimentare cu apa, cu 

preparare locala a apei calde  -  5.406 locuitori. 
- 30% din numarul locuitorilor in gospodarii alimentate cu apa prin cismele in curti  -  2.703 

locuitori. 
- 10% din numarul de locuitori in gospodarii alimentate cu apa prin cismele amplasate pe 

strazi  -  901 locuitori. 
 
Debitele specifice de calcul sunt: 

- pentru instalatii interioare de alimentare cu apa, cu prepararea locala a apei calde: qs=120 
l/om*zi; Kzi=1.30 conform STAS 1343/1-2006. 

- pentru cismele in curti: qs=60 l/om*zi; Kzi=1.40 conform STAS 1343/1-2006 
- pentru cismele stradale: qs=50l/om*zi; Kzi=1.50 conform STAS 1343/1-2006. 
- pentru unitatile social-culturale, prestari servicii, pentru nevoile igienico-sanitare ale 

persoanelor: qs=30 l/om*zi; Kzi=1.25  
- pentru unitati sociale tip azil - spital debitele specifice sunt: 

- salariati qs=  30 l/om*zi, Kzi=1.25 
- asistati  qs= 300 l/om*zi, Kzi=1.25 

- pentru animale, conform P66-2001, cap.3.2.2., tab.2: 
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-  vaci                          qs= 60l/cap*zi Kzi=1.25. 
-  porci                        qs= 30l/cap*zi; Kzi=1.20. 
-  cai                            qs= 50l/cap*zi; Kzi=1.30. 
-  oi                              qs=10l/cap*zi; Kzi=1.30. 
-  capre                        qs=15l/cap*zi; Kzi=1.30.  

I.1.1.1.  NEVOI GOSPODARESTI 

Q zi med g = 
1000

1205406 × +
1000

603221× +
1000

501684×  = 648,72+193,26+84,20 = 926,18 mc/zi 

Q zi med g = 926,18 mc/zi = 38,60 mc/h = 10,72 l/s 
Q zi max g = 648,72 x 1,30 + 193,26 x 1,40 + 84,20 x 1,50 = 843,36 + 270,56 + 126,30 = 1.240,22 mc/zi 

  Q zi max g = 1.240,22 mc/zi = 51,67 mc/h = 14,35 l/s. 
 

I.1.1.2.  UNITATI ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE  

Q zi med sc = 
1000

20075

1000

30979 x
+

×  = 29,37 + 15,00 = 44,37 mc/zi  

Q zi max sc  = 44,37 x 1,25 = 55,46 mc/zi = 2,31 mc/h =0,64 l/s  
 

I.1.A.1.3.  ANIMALE IN GOSPODARI 

Q zi med a = 
1000

15465

1000

10280

1000

50156

1000

30415

1000

60150 ×
+

×
+

×
+

×
+

×  = 

= 9,00 + 12,45 + 7,80 + 2,80 + 6,98 = 39,03 mc/zi. 
Q zi med a = 39,03 mc/zi = 1,63 mc/h = 0,45 l/s. 
Q zi max a = 9,00 x 1,25 + 12,45 x 1,20 + 7,80 x 1,30 + 2,80 x 1,30 + 6,98 x 1,30 =  11,25 + 14,94 + 

10,14 + 3,64 + 9,08 = 49,05 mc/zi. 
Q zi max a = 49,05 mc/zi = 2,04 mc/h = 0,57 l/s. 

 
I.1.A.1.4.  UNITATI DE PRODUCTIE 

- panificatie  : 1 buc X 2 to/zi. 
Q zi med up = 1 buc x 2 to/zi x 3 mc/to = 6 mc/zi. 
Q zi med up = 6 mc/zi = 0,38 mc/h (16ore/zi). 
Q zi max up = 6 x 1 = 6 mc/zi (16ore/zi). 

Q zi max up = 6 mc/zi = 0,38 mc/h = 0,11 l/s (16ore/zi). 
 

Debitul maxim zilnic al localitatilor Blejoi, Ploiestiori, Tantareni va fi: 
Q zi max  = Q zi max g + Q zi max sc + Q zi max a + Q zi max up = 1.240,22 + 55,46+ 49,05 + 6,00 = 1.350,73 mc/zi. 
Q zi max  = 1.350,73 mc/zi = 56,28 mc/h = 15,63 l/s. 

 
I.2.  NECESARUL DE APA PENTRU COMBATEREA INCENDIULUI 

Conform P66-2001, cap.11.2, in cazul in care gospodaria de apa alimenteaza mai multe localitati rurale, 
separate prin zone neconstante mai mici de 50 m, se considera un singur incendiu corespunzator numarului 
total de locuitori si volumul intangibil de incendiu se dimensioneaza la debitul de incendiu respectiv. 

Conform P66-2001, cap.2.3.6., pentru localitati avand 500 pana la 5000 locuitori – in cazul nostru 1173 
locuitori – necesarul de apa pentru combaterea incendiului se realizeaza printr-o rezerva de 54 mc, pentru 
asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

In cazul refacerii rezervei de incendiu de Vinc = 54 mc intr-o perioada de 24 ore, debitul necesar 
refacerii este de: 

Qref inc = 
24

54
 = 2,25 mc/h = 0,63 l/s. 
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I.3.  DEBITUL DE CALCUL NECESAR LA SURSA  
Qc = Ks x Kp x (Q zi max T + Q ie) 

Conform P66-2001, cap.3.2.7.: 
Ks = 1,5 – 3% pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apa 
Kp = 7% - conform P66-2001, cap.3.2.8, pentru surse subterane, pentru 

acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistemul de alimentare cu apa 
Deci: 

Q c = 1,03 x 1,07 x (1.350,73 + 54) = 1.406,83 mc/zi ≈ 1.407,00 mc/zi 
Q c zilnic = 1.407,00 mc/zi 
Q c orar = 1,03 x 1,07 x (56,28 + 2,25) = 58,53 mc/h ≈  59,00 mc/h = 16,4 l/s 

Q c S = 1.407 mc/zi = 58,60 mc/h = 16,28 l/s 
Q c S = 16,28 l/s  

 
I.4  CALCULUL REZERVORULUI DE INMAGAZINARE. 

Conform P66-2001, cap.10.1, rezervorul pentru inmagazinarea apei asigura rezerva de apa pentru 
combaterea incendiului (in cazul de fata Vinc = 54 mc), rezerva pentru compensarea variatiei orare a 
consumului de apa si dupa caz, diferenta dintre rezerva de avarie si rezerva de incendiu. 

 
I.4.1.  Rezerva pentru incendiu conform P66-2001, cap.3.2.6., Vinc = 54 mc 
I.4.2   Rezerva de apa pentru compensarea orara (Vch)  

Q o med (din ziua de consum max) = 
24

max Qzi
 = 

ore

zimc

24

/73,350.1  = 57,11 mc/h 

Pentru valorile variatiei procentuale orare si ale variatiei procentuale cumulate s-a folosit Anexa 2 din 
SR 1343/1 - 2006. 

ORA 
DEBIT SURSA CONSUM DIFERENTE (%) 
% orar % cumulat % orar % cumulat + - 

0-1 4,16 4,16 1,00 1,00 3,16 - 
1-2 4,17 8,33 0,50 1,50 6,83 - 
2-3 4,17 12,50 0,50 2,00 10,50 - 
3-4 4,16 16,66 0,50 2,50 14,16 - 
4-5 4,17 20,83 0,50 3,00 17,83 - 
5-6 4,17 25,00 6,50 9,50 15,50 - 
6-7 4,16 29,16 12,00 21,50 7,66 - 
7-8 4,17 33,33 8,50 30,00 3,33 - 
8-9 4,17 37,50 3,50 33,50 4,00 - 
9-10 4,16 41,66 3,00 36,50 5,16 - 
10-11 4,17 45,83 3,00 39,50 6,33 - 
11-12 4,17 50,00 4,50 44,00 6,00 - 
12-13 4,16 54,16 10,00 54,00 0,16 - 
13-14 4,17 58,33 9,00 63,00 - 4,67 
14-15 4,17 62,50 1,50 64,50 - 2,00 
15-16 4,16 66,66 1,50 66,00 0,66 - 
16-17 4,17 70,83 2,00 68,00 2,83 - 
17-18 4,17 75,00 2,00 70,00 5,00 - 
18-19 4,16 79,16 3,00 73,00 6,16 - 
19-20 4,17 83,33 5,50 78,50 4,83 - 
20-21 4,17 87,50 9,00 87,50 0,00 - 
21-22 4,16 91,66 8,50 96,00 - 4,34 
22-23 4,17 95,83 3,00 99,00 - 3,17 
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23-24 4,17 100,00 1,00 100,00 - 0,00 
In acest caz: 

Vch = (17,83 + 4,67)% x Q o med = 22,50% x 57,11 = 12,84 mc 
Vch =12,85 mc 
 

I.4.3.   REZERVA PENTRU AVARIE 
Conform STAS 4165/88, cap.2.1.3. volumul rezervei pentru avarie se calculeaza: 

Vav = Tav x Qmin (mc), in care: 
Qmin – debitul minim necesar in cazul unei avarii pe circuitul apei pentru functionarea 

sistemului de alimentare cu apa. 
Tav – timpul maxim de remediere a unei avarii pe circuitul apei 

In cazul de fata: 
Q min = 0,80 x (Q zi med g + Q zi med sc) + 0,70 Q zi med a + Q zi med up 
Q zi med g = 1.240,22 mc/zi 
Q zi med sc = 44,37 mc/zi 
Q zi med a = 39,03 mc/zi  
Q zi med up = 6,00 mc/zi 
Q zi med T = 1240,22 + 44,37 + 39,03 + 6 = 1.329,62 mc/zi 
Q min = 0,80 x (1240,22 + 44,37) + 0,70 x 39,03 + 6,00 = 1060,99 mc/zi 
Q min = 1.060,99 mc/zi 
Q zi med T  = 1.329,62 mc/zi 

Conform STAS 4165/88, Q zi min este 60-80% din Q zi med T: 
Q zi min = 0,60 x 1329,62 = 797,77,73 mc/zi 

Se ia in calcul Q zi min = 1.060,99 mc/zi = 44,20 mc/h. 
Conform STAS 4165/88, cap.2.1.3.2. timpul de avarie Tav se ia 8-16 ore, in cazul nostru T av = 

8 ore. 
V av = 8h x 44,20 mc/h = 353,66 mc  

Conform P66-2001, cap.10.4.,  
V rez = Vch + V’av + Vinc = 12,85 + 54,00 + 353,66 = 420,51 mc 

 Actuala sursa de alimentare cu apa a localitatii Blejoi – captarea de la Movila Vulpii -  trebuie 
sa asigure un volum de cca. 450 mc in cazul dezvoltarii ulterioare a localitatii. 

 
II. CALCULUL DEBITELOR DE APA UZATA MENAJERA 
 
 II. A. LOCALITATEA BLEJOI 
Conform NP 032 – 1999 «Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor 

uzate orasenesti » cap. 2.1. debitele caracteristice evacuate in reteaua de canalizare a unui centru populat pot 
fi determinate considerand, de regula, debitele specifice ale restitutiei de apa (qu) egale cu debitele 
specifice ale necesarului de apa (qs), dar in cadrul prezentului proiect s-a luat in considerare STAS 1846-90 
«Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare » cap. 2.1.1.  

 Conform cap. 2.1.1.debitele de ape uzate menajere, care se evacueaza in reteaua de 
canalizare, Quz, se calculeaza cu relatia: 

 Quz = 0,8 Qs, in care Qs sunt debitele de alimentare caracteristice (Qzi med, Qzi max, Qo max) ale 
cerintei de apa, in mc/zi sau mc/h.  

Calculul debitului se va face pe o perioada de perspective de 25 de ani, adica  
pentru o populatie cca. 4.105 locuitori pentru localitatea Blejoi. 
Conform Normativului NP089-2003 – «Normativ pentru poiectarea constructiilor si instalatiilor de 

epurare a apelor uzate orasenesti: Partea a III a – Statii de epurare de capacitate mica 5 l/s – Quz zi med< 50 
l/s » cap. 3.1. formularul 3.8. 

Quz zi med = 1,0 x Q zi med= 1,0 x 664,81 mc/zi =664,81 mc/zi = 27,70 mc/h =  
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= 7,70 l/s 
Quz zi max = 1,0 x Q zi max= 1,05 x 664,81 mc/zi =698,05 mc/zi =29,085 mc/h =  
              = 8,08 l/s 
Pentru localitatea Blejoi se propune executarea unei statii de epurare mecano-biologica, supraterana, 

compacta, modulata, dimensionata pentru un debit final Quz zi med =700 mc/zi, 
 
 II. B. LOCALITATEA TANTARENI 
Conform NP 032 – 1999 «Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor 

uzate orasenesti » cap. 2.1. debitele caracteristice evacuate in reteaua de canalizare a unui centru populat pot 
fi determinate considerand, de regula, debitele specifice ale restitutiei de apa (qu) egale cu debitele 
specifice ale necesarului de apa (qs), dar in cadrul prezentului proiect s-a luat in considerare STAS 1846-90 
«Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare » cap. 2.1.1.  

 Conform cap. 2.1.1.debitele de ape uzate menajere, care se evacueaza in reteaua de 
canalizare, Quz, se calculeaza cu relatia: 

 Quz = 1,0 x Qs, in care Qs sunt debitele de alimentare caracteristice (Qzi med, Qzi max, Qo max) ale 
cerintei de apa, in mc/zi sau mc/h.  

 
Calculul debitului se va face pe o perioada de perspective de 25 de ani, adica  

pentru o populatie cca. 1.648 locuitori pentru localitatea Tantareni. 
Conform Normativului NP089-2003 – «Normativ pentru poiectarea constructiilor si instalatiilor de 

epurare a apelor uzate orasenesti: Partea a III a – Statii de epurare de capacitate mica 5 l/s – Quz zi med< 50 
l/s » cap. 3.1. formularul 3.8. 

Quz zi med = 1,0 x Q zi med= 1,0 x 221,60 mc/zi =221,60 mc/zi = 9,23 mc/h =  
= 2,56 l/s 
Quz zi max = 1,0 x Q zi max= 1,05 x 221,60 mc/zi =221,60 mc/zi =9,23 mc/h =  
              = 2,56 l/s 
Se propune executarea unei statii de epurare mecano-biologica, supraterana, compacta, modulata, 

dimensionata pentru un debit final Quz zi med =300 mc/zi, 
 

III.  SCHEMA DE EPURARE 
 Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor 

indicatorilor avuti in vedere pentru acestea se urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie (MS), 
a substantelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate in CBO5) si eliminarea 
compusilor azotului si fosforului. 

 Pentru asigurarea epurarii apelor uzate menajere se aleg statii de epurare mecano-biologice-
chimice, compacte, containerizate, supraterane, care se caracterizeaza printr-o tehnologie simpla, dar 
moderna si eficienta ridicata. 

Schema tehnologica aleasa corespunde  NP089 – 2003 « Normativ pentru proiectarea constructiilor si 
instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti –  

 Partea a III a » : 
- Statie de epurare de capacitate mica 5 l/s <Quz max<50 l/s 

Schema cuprinde : 
- Degrosisare : gratar + deznisipator + separator de grasimi 
- Compartiment de denitrificare 
- Compartiment in care are loc nitrificarea, oxidarea compusilor organici pe baza de carbon 
- Decantor secundar – treapta mecanica finala 
- Bazin de stocare, omogenizare, stabilizare si pompare namol 
- Deshidratare namol si evacuarea lui in saci. 

Prevederea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea  
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realizarii eficientelor de epurare propuse. Astfel, solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii 
performante, ce implica consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei 
automatizari specifice procesului tehnologic. 

 Aplicarea solutiei de epurare mecano-biologice compacte containerizate prezinta urmatoarele 
avantaje: 

- Statiile de epurare apa uzata sunt modulare permitand o etapizare a capacitatii de epurare prin 
simpla adaugare de noi module, functie de numarul de gospodarii racordate la reteaua de 
canalizare; 

- Asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate la evacuare conditiile de calitate impuse de 
Normativul NTPA – 001/2002. 

- Datorita procesului tehnologic performant, nu se evacueaza namol in exces, ceea ce conduce la 
eliminarrea costurilor pentru tratarea acestuia; 

- Consum redus de energie, compresoarele si eletropompele de proces fiind de inalta fiabilitate si 
randament; 

- Dezinfectia cu ultraviolete asigura o eficienta de pana la 99% privind reducerea coliformilor totali; 
- Suprafata statiei de epurare redusa; 
- Avansare rapida a procesului de epurare biologica; 
- Siguranta in exploatare datorita automatizarii; 
- Functionarea echipamentelor nu necesita supraveghere permanenta – 1 inspectie/zi, care poate fi 

facuta de o persoana instruita in prealabil; 
 

3.10 PROTECłIA MEDIULUI 
 
Măsuri pentru protecŃia calităŃii apelor 

Măsurile generale pentru protecŃia calităŃii apelor din zona Blejoi presupun următoarele: 
- aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în programele de etapizare pentru cursurile de apă, în 

amonte de localitate; 
- realizarea sistemului de canalizare pe tot cuprinsul localităŃii; 
- exploatarea sistemelor amenajate astfel încât să se asigure debite minime pe râuri, necesare procesului de 

dilutie a substanŃelor poluante; 
- îmbunătăŃirea calităŃii apei prin realizarea staŃiilor de epurare moderne a apelor uzate; 
- îmbunătăŃirea calităŃii apei prin reducerea poluării cauzate de anumite substanŃe periculoase deversate în 

mediul acvatic; 
- întreŃinerea şi păstrarea în condiŃii salubre a malurilor cursurilor de apă; 
- prelevările de probe prin sondaj, la diferitele surse de apă: fântâni publice, izvoare captate, prezintă 

depăşiri ale indicatorilor chimici (nitriŃi, nitraŃi) şi bacteriologici (coliformi totali, streptococi fecali), necesitând 
măsuri de asanare a surselor şi dezinfecŃie cu substanŃe clorigene; 

Astfel apele deversate vor respecta indicatorii de calitate conform Ordinului Ministrului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor nr. 161/16.02.2006, pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităŃii apelor de 
suprafaŃă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă şi a celorlalte reglementări. 

Conform HGR nr. 930/2005: 
Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie pot fi exploatateagricol de catre 

detinatorii acestora, dar cu interzicerea: 
a) utilizarii ingrasamintelor naturale si chimice; 
b) utilizarii substantelor fitosanitare; 
c) irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet; 
d) amplasarii grajdurilor si cotetelor de animale si a depozitarii de gunoi animalier; 
e) pasunatului si insilozarii nutreturilor; 
f) amplasarii de sere si de iazuri piscicole. 
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In vederea respectarii prevederilor detinatorii si/sau operatorii captarilor de apesubterane vor intocmi 
si vor tine la zi un inventar al folosinteiterenurilor aflate in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie a 
captarilor respective. 

Pe aceste terenuri sunt interzise: 
a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferata, baze auto; 
b) amplasarea de bazine neetanse pentru ape reziduale, puturi absorbante, haznale cu groapasimpla; 
c) amplasarea de locuinte, spitale, aeroporturi, unitati militare, daca nu dispun de un sistem 

decanalizare care sa transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afarazonei de 
protectie sanitara cu regim de restrictie; 

d) amplasarea de cimitire umane si de animale, cimitire de masini, containere de deseuri; 
e) vidanjarea si spalarea cisternelor care transporta ape fecaloid-menajere; 
f) infiltrarea sau injectarea de ape de zacamant si/sau de racire; 
g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatari de turba, cariere depiatra, 

executia lucrarilor de drenaj sau a oricaror alte lucrari prin care se diminueaza stratulacoperitor, protector al 
acviferului; 

h) executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole, precum: grajduri, silozuri,depozite 
de ingrasaminte si de substante fitosanitare, depozite de carburanti, lubrifianti, combustibilisolizi; 

i) amplasarea de campinguri si de stranduri, daca nu dispun de un sistem de canalizare caresa 
transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afara zonei de protectiesanitara cu 
regim de restrictie; 

j) spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei; 
k) transportul pe conducte al substantelor poluante de orice fel, cu exceptia conductelor decanalizare 

a obiectivelor situate in interiorul zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie, pentrucare trebuie 
prevazute masuri stricte de asigurare a etanseitatii. 

Prevederi pentru zona sanitara cu regim sever (HGR nr. 930/2005): 
Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite numaipentru 

asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de alimentare cu apa. 
In zonele de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru captarile de ape subterane,precum si in 

partea de pe mal a zonelor de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru sursele de apa de suprafata, 
sunt interzise toate activitatile prevazute pentru zona de protectie sanitara curegim de restrictie, precum si: 

a) amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei sia 
instalatiilor; 

b) efectuarea de explozii, sapaturi si excavatii de orice fel; 
c) depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a instalatiilor. 
In aceste cazuri se vor lua masuri pentru a preintampina patrunderea in sol a oricaror 

substantepoluante; 
d) traversarea zonei de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor ce 

secolecteaza prin canalizarea aferenta obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua masuri deasigurare a 
etanseitatii sistemelor de canalizare. 

In zonele de protectie sanitara cu regim sever, instituite pentru apele de suprafata, sunt, deasemenea, 
interzise: 

a) deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate; 
b) navigarea si acostarea de ambarcatiuni, oprirea acestora si acostarea plutelor si a lemnuluiflotant, 

in alte conditii decat cele stabilite la instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever; 
c) pescuitul si scaldatul; 
d) recoltatul ghetii si moraritul pe apa, precum si adaparea animalelor. 
In zona de protectie sanitara cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de protectie: 
a) nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depoziteloracoperitoare ale 

acviferului; 
b) terenul aferent zonei de protectie sanitara cu regim sever va fi protejat impotriva eroziunii 
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siinundatiilor, toate lucrarile vechi de excavatii deschise si galerii, canale, puturi, foraje, palnii deexplozii vor fi 
asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor cu potential poluant. 

Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectie sanitara cu regim sever vor putea fiexploatate 
numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase si de pomi fructiferi, in conditiicare sa nu provoace 
degradarea lucrarilor de alimentare cu apa. 

Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise: 
a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice; 
b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
c) culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale; 
d) pasunatul. 
Lucrarile si instalatiile de captare a apei vor fi aparate impotriva inundatiilor prin lucrarispecifice, 

conform normelor tehnice in vigoare, iar in cazul captarilor de mal intreaga arie aferentazonei de protectie 
sanitara cu regim sever va fi indiguita, cu respectarea normelor tehnice specifice. 

Perimetrul de protecŃie hidrogeologica 
• Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecŃie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere 
al protecŃiei mediului. 
• Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie sa prevada toate masurile necesare pentru 
prevenirea pătrunderii oricăror substanŃe poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane sau 
in lacurile si nămolurile terapeutice, masuri care vor constitui condiŃii impuse prin actul de reglementare. 

AdministraŃia publică locală va condiŃiona prin C.U. realizarea oricăror lucrări numai cu realizarea 
studiului de evaluare a impactului asupra mediului, studiu ce trebuie să prevadă toate măsurile necesare 
pentru prevenirea poluării apelor subterane, măsuri care vor constitui condiŃii impuse prin actul de 
reglementare. Monitorizarea respectării condiŃiilor impuse se va face de către: 

a) inspectorii Inspectiei de stat a apelor din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor si 
inspectorii din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane"; 
b) comisarii Garzii Nationale de Mediu; 
c) inspectorii compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale 
pentru Resurse Minerale; 
d) alte persoane imputernicite de conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor sau al 
autoritatii administratiei publice locale. 

 
Măsuri pentru protecŃia calităŃii aerului 

Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităŃilor umane din ce în ce mai intense 
şi răspândite în ultima perioadă, altele datorându-se unor condiŃii naturale de loc şi de clima. 

Un aport însemnat în degradarea calităŃii aerului îl au în zonă mijloacele de transport care emit în 
atmosferă în special oxizi de carbon. O contribuŃie mare în creşterea efectelor negative ale acestor gaze în 
atmosferă o au fenomenele meteorologice. 

Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităŃilor umane din ce în ce mai intense 
şi răspândite în ultima perioadă, altele datorându-se unor condiŃii naturale de loc şi de clima. 

Poluarea aerului datorată traficului rutier poate fi minimizată prin: 
*reducerea emisiilor de gaze de eşapament prin restricŃie de viteză 30-50 km/oră  
*creşterea suprafeŃelor plantate, formând perdele de protecŃie antifonică şi de aliniament înspre zona 

destinată locuinŃelor şi pentru petrecerea timpului liber  
*organizarea circulaŃiei pentru maşini grele pe o linie de centura sunt obiective pentru reducerea poluării 

fonice şi aer. 
ActivităŃile preponderent agricole şi zootehnice practicate de majoritatea locuitorilor comunei Blejoi, 

potenŃial, pot conduce, la apariŃia de mirosuri în anumite perioade ale anului. Acest efect poate fi eliminat prin 
colectarea organizată a deşeurilor vegetale şi animaliere în spaŃii speciale. Prin urmare nu vor exista nici 
poluări cu mirosuri, cu efecte semnificative asupra aerului. 
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Măsuri pentru protecŃia calităŃii solului 
Agricultura este puternic implicată în protecŃia mediului, ea fiind pe rând (uneori simultan) obiect al 

poluării şi sursa de poluare. Solul este constrâns să primească noxele industriale, traficul şi aglomerările, 
încorporându-le în produsele sale; astfel se induc, atât în recolte, cât şi în producŃia animală, substanŃe 
potenŃial toxice care degradează frecvent ecosistemele învecinate. În perspectiva aprecierii productivităŃii 
terenurilor agricole este necesar a se cunoaşte amănunŃit echilibrul ecologic în toate acele locuri care 
înconjoară terenurile pe care cresc recoltele şi plantaŃiile ca şi însăşi agroecosisteme. 

Starea factorului de mediu vegetaŃie nu este afectată de surse de poluare majore. VegetaŃia poate fi 
afectată local în cadrul gospodăriilor particulare prin deversare accidentală de ape menajere sau depozitare 
necontrolată de gunoaie menajere. 

DejecŃiile zootehnice – gunoiul de grajd, rezultat atât din gospodăriile individuale, cât şi din activitatea 
agenŃilor economici care au profil agrozootehnic - foarte bogate în elemente fertilizante, alcătuite, în principal 
din materia organică biodegradabila şi din substanŃe nutritive, se aplică pe terenurile agricole după ce au fost 
compostate, ca îngrăşăminte organice naturale. Aplicarea acestora pe terenurile agricole se face în condiŃii 
controlate, deoarece în cazul aplicării unor cantităŃi prea mari există riscul poluării solului prin faptul că 
vegetaŃia cultivată nu poate absorbi întreaga cantitate de fertilizanŃi organici administraŃi. 

Se recomandă colectarea centralizată a deşeurilor organice de origine animală şi vegetală într-un spaŃiu 
special amenajat – bazine îngropate, de beton armat, în vederea prelucrării şi compostării lor, pentru obŃinerea 
finală a unui îngrăşământ organic de foarte bună calitate, utilizabil pentru terenurile localnicilor şi cele ale 
agenŃilor economici agricoli. 

 
Măsuri pentru diminuarea surselor de poluare aşezări umane 

Luând în considerare practicile curente din domeniul gestiunii deşeurilor, este evident faptul că 
administraŃia locală se aliniază la sistemul actual pentru îmbunătăŃirea substanŃială a acesteia, în vederea 
conformării cu cerinŃele noilor reglementări naŃionale şi europene prin colectarea deşeurilor menajere de pe 
teritoriul localităŃilor componente. Se va realiza îmbunătăŃirea stării de curăŃenie a străzilor şi spaŃiilor publice. 

Implementarea şi realizarea obiectivelor de colectare selective, reducerea cantităŃilor de deşeuri 
biodegradabile depozitate, alături de extinderea zonelor deservite de către serviciile de salubritate, cere 
implicarea tuturor factorilor responsabili şi realizarea unei campanii susŃinute de conştientizare a populaŃiei. 

Se vor amenaja platforme de precolectare a deşeurilor menajere cu plantaŃii de protecŃie în jurul lor. 
Aceste deşeuri vor fi transportate la un depozit ecologic judeŃean central cu compartimente pentru deşeuri 
menajere nepericuloase, deşeuri de construcŃii şi nămoluri deshidratate de la staŃiile de epurare. Deşeurile 
organice vor fi colectate separat şi transformate în compost care va fi folosit în agricultură. 

Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viaŃă al populaŃiei şi Normele de protecŃia muncii 
în vigoare. 

Se vor amenaja spaŃii verzi care vor fi suprafeŃe înierbate, amenajări florale arbori şi arbuşti. 
 
Recomandări conform Studiului de Impact asupra Mediului  și Sănătății Populației pentru  Plan 

Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Blejoi, judeŃul Prahova: 
A. - Masurile necesare pentru asigurarea sigurantei in exploatare a fermei de crestere a pasarilor  
Unitatea agricolă tip ”avicola”, de capacitate mare (peste 1000 de capete) - AGRISOL 

INTERNATIONAL R.O. SRL – functioneaza din punct de vedere al protectiei mediului in baza Autorizatiei 
Integrate de Mediu nr. 96 - revizuita in data de 19.06.2009. 

Instalatiile sunt exploatate, controlate si intretinute, emisiile evacuate conform acestei autorizatii. 
Indicatorii imisiilor in aer aprobati prin Autorizatia Integrata de Mediu sunt: 

Indicator Perioada de mediere Valoarea limita de imisie Normativ 
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NH3 30 min. 
24 h 

300 µ/mc STAS 12574-87 

Pulberi in suspensie 30 min. 
24 h 

0,5 mg/mc 
0,15 mg/mc 

STAS 12574-87 

H2S 30 min. 
24 h 

0,015 mg/mc 
0,008 mg/mc 

STAS 12574-87 

Cresterea puilor se face prin metoda de asternut adanc care consta din asezarea pe pardoseala a 
unui strat gros de paie normal taiate, rumegus ori talaj sau hartie maruntatita cu grosime de10 pana la 30 cm, 
care se schimba la terminarea ciclului de productie. 

Tehnicile folosite in ferma vor respecta in totalitate cerintele celor mai bune tehnici disponibile (BAT) si 
conforme cu cerintele autoritatilor pentru protectia mediului. 

Principalele emisii in atmosfera sunt cele de amoniac si gaz metan, care rezulta din procesele 
metabolice si din dejectii. 

Minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de 
baut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor.  

In general, in fermele de cresterea pasarilor, emisii fugitive pot aparea din canalizarea tehnologica, 
precum si din activitatea de descarcare a hranei in buncare. Cantitatile de apele uzate rezultate de la spalarea 
halelor trebuie sa fie conforme cu cerintele BAT, vehiculate in sistem inchis si  contin cantitati reduse de 
materiale organice si poluanti specifici, care ar putea conduce la emisii fugitive in aer. Unitatea analizata nu 
evacueaza ape direct in emisar, deci nu genereaza impact asupra apelor de suprafata. 

Mirosurile -  sunt generate in principal de emisiile de amoniac si gaz metan din halele de productie 
(asternutul uzat se depoziteaza temporar pe amplasament, deci emisiile corespunzatoare gestionarii dejectiilor 
se produc pe amplasament); - emisii secundare de H2S care, in conditiile cresterii la sol in adaposturi 
conforme cu cerintele BAT, nesemnificative, fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor. 

Activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, 
anumite lucrari de intretinere, etc.) vor fi planificate tinandu-se seama de conditiile atmosferice, evitandu-se 
perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea raspandirii mirosului la distante 
mari. 

In cadrul  unitatii  sursele care pot  genera poluare fonica   -  ventilatoarele din  halele  de  productie, - 
mijloace auto, statii de pompare etc.  

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in 
zona unui obiectiv, in exterior, sunt precizate in STAS 10009-88; in ceea ce priveste zonele locuite, limita 
nivelului de zgomot nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior 
cladirii, masurat la 3 m de fatada acesteia in conformitate cu STAS 6161/189. 

Solutia privind amplasarea unei perdele de protectie va fi reglementata intre Primarie si AGRISOL 
INTERNATIONAL R.O. SRL – prin cedarea unei suprafete de catre Primarie si realizarea acesteia de catre 
Societatea Comerciala.  

Latimea perdelei de protectie de arboripoate fi de minim 20 m. 
Rolul acestor tipuri de perdelele este foarte importanta pentru asezarea urbana:   
- arborii şi arbuştii din perdea  atenuează zgomotul. În literatura de specialitate se consemnează că 

perdelele de protecŃie au capacitatea de a reduce zgomotul cu până la 10 decibeli; 
- reduc viteza vantului cu 25-50% fata de campul deschis, indeosebi in apropierea perdelei (20 m  in 

fata si 50 m in spate); 
- micsoreaza amplitudinea temperaturii  intre zi si noapte cu 6,2 grade C, mentinand o temperatura 

relativ constanta. 
Aceste masuri pentru asigurarea sigurantei in exploatare a fermei de crestere a pasarilor  sunt valabile 

si pentru Unitatea agricolă tip ”avicola” S.C. AGRISOL situata pe teritoriul comunei Bucov. 
B. – Masuri pentru reducerea poluarii aerului la limita cu Municipiul Ploiești, lângă SC ROMPETROL 

RAFINARE SA PUNCT DE LUCRU RAFINARIA VEGA PLOIESTI  -  
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In spatiul invecinat se simte un miros persistent, dezagreabil, mirosul specific rafinariilor datorat 
compusilor de sulf, (H2S, SO, hidrocarburi de petrol, COV). 

Sursele de poluanti industriali sunt procesul tehnologic de prelucrarea a petrolului si depozitarea si 
stocarea produselor petroliere. 

Nivelurile de fond ale concentratiilor principalilor poluanti atmosferici este determinat si inregistrat de 
statia automata de monitorizare din incinta primariei Blejoi, staŃie de fond suburban, care evalueaza influenta 
"asezarilor urmane" asupra calitatii aerului. PoluanŃi monitorizaŃi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale 
(din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen.Raza ariei de reprezentativitate = 25 - 150 km. 

Principalele surse de emisie aflate în apropierea statiei: 
- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică; 
- instalaŃii de ardere neindustriale;     
- arderi în industria de prelucrare;    
- procese de producŃie;     
- prelucrarea si distribuŃia combustibililor fosili;   
- utilizarea solvenŃilor;      
- trafic rutier;       

- alte surse mobile;      
- tratarea şi eliminarea deşeurilor;   

- agricultura. 
Valorile inregistrate in perioada 2008 – 2013, pun în evidenta nedepasiri ale concentratiilor maxime 

admise la pricipalii indicatori de calitate ai aerului atmosferic (Sursa: A.P.M. Prahova - Starea mediului in 
judetul Prahova).  

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova a elaborat in anul 2010 – PROGRAMUL INTEGRAT DE 
GESTIONARE A CALITĂłII AERULUIAGLOMERAREA PLOIESTI -unde la capitolul - Masuri luate de catre 
agentii economici de pe raza judetului Prahova,  pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf, pulberi in 
suspensie si oxizi de azot, se prevad urmatoarele măsuri/acŃiuni, care contribuie la  reducerea emisiilor de 
SO2, NOx, PM10 în atmosferă:  

- Modernizare si automatizare cazane CR de la Centrala Termica;  
- Montare debitmetru pe traseul de gaze dirijate catre facla. 
Consiliul Judetean Prahova, Primaria Municipiului Ploiesti, Primaria Comunei Blejoi, Garda Nationala 

de Mediu, Comisariatul Judetean Prahova, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, prin structurile de 
control si de reglementare privind protectia mediului, vor verifica si lua masurile necesare privind 
implementarea acestor investitii, care au fost estimate la 3430 mii euro. 

C. - Gestionarea deseurilor 
Deseurile rezultate din activitatea fermei sunt de doua categorii si anume: - deseuri menajere si 

asimilabile -deseuri din activitatea de crestere a pasarilor In fermele de crestere intensiva a pasarilor, 
principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o 
folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si mortalitatile. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de 
minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de 
hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ 
incalzire; inscrierea in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare. 
Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe 
desfasurate in ferma. Dejectiile si patul uzat sunt transformate in peleti care ulterior sunt folositi drept 
combustibil pentru centralele termice. Intreaga gandire si proiectare a eliminarii, transportului si stocarii 
dejectiilor este realizata in conformitate cu normele si directivele europene, cu normele de buna practica in 
agricultura din Romania.  

 
TABEL - Tipul si modul de eliminare/valorificare a deseurilor prevazute a fi generate din activitatea 

fermei de pasari 
Tip deseu  Cod deseu  Mod  de eliminare/valorificare 
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deseu  
Deseuri menajere  20 03 01 Stocate temporar intr-un spatiu 

amenajat, apoi trimise la rampa 
de deseuri conforma, prin 
operator autorizat 

Deseuri din ambalaje  15 01 01 
15 01 02 

Se colecteaza selectiv si se 
valorifica prin unitati specializate 

Deseuri metalice 02 01 10  02 01 10 Se depoziteaza temporar pe 
platforma betonata, se valorifica 
prin unitati specializate 

Cadavre pasari  02 01 99 Se colecta intr-o incinta special 
amenajata, dotata cu instalatie 
frigorifica; se predau la unitati de 
ecarisare 

Dejectii pasare  02 01 06 Se stocheaza temporar pe 
platforma betonata, se 
valorificapentru ingrasamant 
natural 

Ambalaje de medicamente  15 01 06*(deseuri periculoase) Se colecteaza in recipiente 
speciale si se elimina prin unitati 
specializate 

Ambalaje de la substantele 
dezinfectante  

15 01 10*(deseuri periculoase) Se colecteaza in recipiente 
speciale si se elimina prin unitati 
specializate 

 
D. – Statiile de fabricat betoane - Kaproni Beton si SC BetonExpert SRL punct de lucru Blejoi - produc 

betoane, cimenturi, agregate si presteaza servicii conexe: inchirieri utilaje, pompe de turnat beton, cife pentru 
transport,  buldoexcavatoare sau excavatoare. 

Pentru activitatile de fabricare a betoanelor - masurile de reducere impactului asupra factorilor de 
mediu, vor fi:  

Se vor lua masuri de buna practica pentru controlul zgomotului – aceasta include:  
- o mentenanta adecvata a echipamentelor a caror deteriorare poate conduce la cresterea 

zgomotului;tatile de fabricare a betoanelor 
- folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot – nivelul de zgomot nu va 

depăşi 85 dB(A) pentru un singur echipament; 
- planificarea activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite suprapunerea 

acestora; 
- folosirea de panouri fonoabsorbante pentru limitarea propagarii zgomotului catre zona de locuit. 
Verificarea periodica a instalatiei de filtrare aferenta silozurilor de ciment si integritatea racordurilor 

flexibile la descarcarea cimentului din mijloacele de transport, astfel sa se asigure functionarea in conditii de 
siguranta si de protectie a mediului inconjurator. 
Inlocuirea filtrelor de la instalatia de filtrare, pentru functionarea in conditii de protectie a mediului.  
Asigurarea intretinerii si stropirea platformelor, a cailor de acces si a depozitelor de agregate, cu apa, in scopul 
diminuarii pana la eliminare a emisiilor fugitive de pulberi;  
Se va asigura vidanjarea permanenta a bazinului de colectare a apelor uzate menajere si a bazinului de 
colectare a apelor uzate tehnologice, astfel incat sa se evite deversarea acestora pe amplasament sau pe 
terenurile din zona.  

Se va verifica, intretine si se va exploata corespunzator retelele de canalizare. 
Aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea 

acestora la maximum. 
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3.11 REGLEMENTARI URBANISTICE 
 
În  planşa  "3. Reglementari  urbanistice-Zonificare"  sunt  prezentate  grafic  necesităŃile, opŃiunile, 

solicitările, priorităŃile de intervenŃie şi propunerile urbanistice privind structura funcŃională şi configurativ-
spaŃială pentru comuna Blejoi. 

Limitele intravilanului, zonificarea functionala si indicatorii urbanistici din PUG-ul aprobat s-au  
modificat prin planuri urbanistice zonale aprobate. Zona cartierelor rezidenŃiale s-a dezvoltat în perioada 2005-
2008 pe fondul freneziei imobiliare. Datorită crizei economice şi incapacităŃii de a fi continuate proiectele, au 
apărut o serie de spaŃii destructurate, introduse în intravilan, gândite punctual cu disfuncŃii de ordin tehnic, 
izolate faŃă de vatra comunei şi zona principala de locuire.  

SoluŃia adoptată prin prevederile P.U.G. se constituie în oferta urbanistica a autoritatilor locale, pentru 
a se atrage investitori si populatie in zona, astfel crescand zestrea comunei, creându-se premizele unei 
dezvoltari durabile in teritoriu. 

 
Solutia generala de organizare si dezvoltare a localitatii 
1. Dezvoltarea localităŃii pe baza unui sistem polinuclear care va asigura accesul omogen al populaŃiei 

către instituŃiile de interes public şi servicii. 
2. Sistematizarea nodurilor de circulaŃie rutieră şi propunerea unor pasaje pietonale pentru articularea 

zonei centrale noi propuse cu zonele principale de locuire ale localităŃii. 
3. Promovarea unui mediu economic durabil bazat pe unităŃi industriale mici şi mijlocii şi servicii. 
4. Mărirea suprafeŃelor de spaŃii verzi şi asigurarea accesului uniform dinspre zonele de locuire. 

Realizarea suprafeŃei de 26 mp/loc de spaŃiu verde. 
5. Protejarea elementelor de patrimoniu natural şi cultural. 
6. Corelarea dezvoltării localităŃii cu strategiile de dezvoltare ale Polului de creştere Ploieşti. 
Crearea unui specific al comunei prin corelarea indicatorilor urbanistici, creşterea procentului de spaŃii 

verzi cu regim privat, impunerea prin regulament de materiale, finisaje, mobilier urban ce vor fi utilizate pentru 
dezvoltarea viitoare a comunei. 

 
Organizarea cailor de comunicatie 
Principalele reglementari vor fi: 
1. La nivel general: 
- propunerea de noi trasee rutiere pentru colectarea şi descărcarea controlată a traficului local în 

drumurile naŃionale şi judeŃene existente. 
- rezervarea de suprafeŃe de teren, sub forma de zone de protecŃie, necesare modernizării tramei 

stradale existente. 
- propunerea pentru realizarea unor pasaje pietonale pentru articularea polilor secundari funcŃionali, a 

zonei centrale şi a zonelor de locuire. 
- modernizarea nodurilor de circulaŃie rutiere şi feroviare cu valori de trafic ridicat. 
- rectificarea situaŃiei existente în zona cartierelor rezidenŃiale prin propunerea de străzi colectoare şi 

axe rutiere de grad superior II. 
2. În zona vetrelor satelor, punctual: 
- asfaltarea/modernizarea cu prioritate a următoarelor străzi: 
 - 3 strazi în satul łânŃăreni (lângă cimitirul Bereasca) 
- 2 străzi în cartierul Albert (DN1B-Hortensiei) 
- str. Tufănelelor (în spatele sediului Distrigaz) 
- propunerea unor drumuri noi 
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Destinatia terenurilor, zone funcŃionale 
1. Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie suportul pentru construirea de 

locuinŃe şi funcŃiuni complementare. 
2. Zona dotărilor de interes public şi serviciilor cuprinde obiectivele existente, concentrate în nucleele 

centrale ale satelor, mai slab reprezentate în satul łânŃăreni. În zona cartierelor rezidenŃiale, pe măsura 
dezvoltării, este de dorit o adaptare a serviciilor în funcŃie de necesităŃi. 

3. În definirea zonei centrale s-a luat în calcul amplasamentul instituŃiilor importante. Sediul primăriei şi 
locaŃia noului sediu fac parte din zona centrală, dar şi piaŃa agro-alimentară şi alte instituŃii precum poliŃia şi 
oficiul poştal. Zona este traversată de calea ferată şi include intersecŃia drumurilor naŃionale, ceea ce 
constituie o sursă de disconfort, ca şi proximitatea zonei industriale.  

4. Zona activităŃilor productive este reprezentată mai ales în nucleul vechi al localităŃii. Dezafectarea 
marilor unităŃi industriale face ca zona să fie în prezent destructurată, dar o resursă valoroasă prin 
accesibilitate rutieră şi feroviară, grad de echipare edilitară şi fond construit. Realizarea unei conversii 
funcŃionale a zonei industriale poate reprezenta baza unei dezvoltări economice durabile axate pe sectorul 
unităŃilor industriale mici şi mijlocii.  

5. Zona unităŃilor agricole se va dezvolta pe amplasamentul actual al obiectivelor existente, viitoarele 
investiŃii în acest domeniu necesitând realizarea de studii de impact asupra mediului şi respectarea zonelor de 
protecŃie în funcŃie de natura activităŃilor desfăşurate. 

 
Zonele de protecŃie şi interdicŃie 
În prezent, conform Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, pe teritoriul    

administrativ al comunei Blejoi se regăsesc următoarele monumente istorice, ale caror zone de protectie sunt 
figurate in plansa „3. Reglementari urbanistice - Zonificare”: 

1. PH-II-m-B-16358, Vila Constantin Comăneanu 
2. PH-II-m-A-16359, Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, “Adormirea Maicii Domnului” 
3. PH-II-m-B-16571, Ruinele bisericii “Sf. Visarion”. 

 
Interdictii temporare de construire pentru zonele care necesita studii si cercetare suplimentara 
* In  zonele  cu  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  listate  sau  identificate  -  pana  la  obtinerea 

avizelor  legale.  In  zonele  ce  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  de  interes  local,  atat  in  
imediata vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si in zonele de 
protectie, autorizarea constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor publice specializate 
(avizul DirecŃiei pentru Cultură şi Patrimoniul NaŃional).  

* În perimetrul hidrogeologic şi în  zonele  functionale  in  care  se  desfasoara  activitati  ce  prezinta  
riscuri  sanitare  si  produc disconfort -  pana  la  elaborarea  Studiului  de impact asupra mediului si obtinerea 
Acordului de mediu si/sau Autorizatiei de mediu conform prevederilor in vigoare. 

* In zonele cu riscuri naturale, zone inundabile - pana la disparitia factorilor de risc ce au generat 
interdictia sau elaborarea unui studiu geo aprofundat.  

* In  toate  celelalte  zone  in  care  exista  utilizari  permise  cu  conditii  si  pentru  care  Administratia 
publica  locala  nu  are  suficiente  elemente  pentru  a-si  asuma  autorizarea  directa  a  construirii  -  pana  la 
elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD). 

 
Interdictii definitive de construire 
In zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute pentru protectia sistemelor de  

alimentare  cu  energie  electrica,  gaze  naturale,  apa,  canalizare,  a  cailor  de  comunicatie  si  a  altor  
lucrari  de infrastructura. 

 
3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
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În cadrul comunei Blejoi se regăsesc următoarele instituŃii publice, servicii şi echipamente de 
utilitate şi interes public: 

ADMINISTRAłIE 
PRIMARIA Blejoi 
POLIłIA Blejoi 
 
ÎNVĂłĂMÎNT 
ŞCOALA cu clasele I-VIII „Radu Tudoran” Blejoi 
ŞCOALA cu clasele I-VIII Ploieştiori 
GRĂDINIłA Blejoi  
GRĂDINIłA Ploieştiori  
GRĂDINIłA cu program prelungit Ploieştiori 
GRĂDINIłA łînŃăreni  
 
SĂNĂTATE 
DISPENSAR sat Blejoi 
DISPENSAR sat Ploieştiori 
 
CULTURĂ 
CĂMINUL CULTURAL Ploieştiori 
BIBLIOTECA Ploieştiori 
 
CULTE  
creştin-ortodox: 
PAROHIA BLEJOI “Sf. Parascheva - Naşterea Maicii Domnului” Blejoi 
BISERICA ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de mir’’ Ploiestiori 
alte religii: 
BISERICA adventistă Blejoi 
BISERICA penticostală Blejoi 
 
UNITĂłI CAZARE 
HOTEL „REGINA NOPłII”  
MOTEL PETROM 
MOTEL „HANUL SOFERILOR” 
PENSIUNEA „CASA BELLA” 
 
SPORT ŞI AGREMENT 
SALA POLIVALENTĂ Blejoi   2094 mp 
TERENUL DE SPORT Blejoi   13368 mp 
TERENUL PENTRU MINIFOTBAL Blejoi  1939 mp 
TEREN SPORT şcoala Blejoi 
TEREN SPORT scoala Ploieştiori  600 mp 
LOC JOACĂ grădiniŃa Blejoi   600 mp 
LOC JOACĂ grădiniŃa Ploieştiori   1500 mp 
LOC JOACĂ grădiniŃa łînŃăreni   1000 mp 
 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
CIMITIRUL Blejoi     0,95 ha 
CIMITIRUL Ploieştiori     1,56 ha. 
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UNITĂłI FINANCIAR-BANCARE, POŞTALE ŞI DE ASIGURĂRI 
BRD - Groupe Societe Generale SA - Bucuresti sucursala Ploieşti, punct de lucru Blejoi, Str. 

Compl.En Gross Blejoi-Sta 
Teleajenul Cooperativa de credit Blejoi, str. Principală nr. 12 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Blejoi 
Omniasig, sucursală 
Directia Regionala de Posta, OFICUL P.T.T.R. Blejoi   
 
TELECOMUNICAłII, INTERNET, PRESĂ 
Operatori telefonie fixă: TELEKOM, UPC 
Presa scrisă locală: “INFO BLEJOI” 
 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: 

DOMENII 
CATEGORII DE INTERES DIMENSIUNI 

NaŃional JudeŃean Local SuprafaŃă 
(mp) 

Lungime 
(m) 

INSTITUłII PUBLICE ŞI SERVICII 
Primăria comunei Blejoi     X 442,25   
Teren aferent primariei   X 2840  
DirecŃia Generală de ProtecŃie a 
Plantelor, clădiri, total suprafață 
construită 

    X 738,13   

DirecŃia Generală de ProtecŃie a 
Plantelor, teren, suprafață totală   X 6340  

Societatea de ÎmbunătăŃiri Funciare     X 4297   
Oficiul Poştal Blejoi     X 898,14   
Poliția Blejoi   X 

1229 
 

S.C. Telekom   X  
S.C. Jovila   X  
Piața agroalimentară Blejoi   X 3089  
Dispensar, sat Ploieştiori, teren aferent     X 1300   
Dispensar Blejoi   X 98  
Teren aferent dispensar Blejoi   X 240  
Şcoala Generală I-VIII, Blejoi     X 912   
Teren aferent scolii Blejoi   X 20612  
Școala Generala I-VIII, Ploieștiori   X 614  
Teren aferent școlii Ploieștiori   X 11200  
Grădiniță, Blejoi   X 430  
Teren aferent grădiniță Blejoi   X 1148  
GrădiniŃă, Ploieştiori     X 134   
Teren aferent grădiniță Ploieștiori   X 2000  
Grădiniță, Țânțăreni   X 122,5  
Teren aferent grădiniță Țânțăreni   X 1500  
GrădiniŃă, Ploieştiori, teren aferent     X 2170   
Cămin cultural, Ploieştiori     X 140   
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Teren aferent cămin cultural Ploieștiori   X 1000  
Baza sportiva Blejoi   X 16732  
Teren fotbal, vestiare   X 2076  
Parc CFR   X 2470  
CĂI DE COMUNICAłIE 
DN1 X       0 
DN1A X       5126.45 
DN1B X       2570.28 
DJ101I   X     2708.73 
DJ102   X     127.28 
DJ236   X     822 
DC10A     X   2758.43 
AX CF PLOIEŞTI-CHEIA-BRAŞOV X       1892.84 
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ SI ECHIPARE EDILITARĂ 
RETELE LEA 110 KV   X     11832.5 
RETELE LES 35 KV   X     1527.79 
RETELE LEA 20 KV   X     27684.9 
RETEA DISTRIBUTIE APA   X  29015 
COLECTOR CANALIZARE     1200 
TEREN DESTINAT CONSTRUIRE 
STAȚIE DE EPURARE   X  22500 

Tipurile de proprietate în teritoriul intravilan și extravilan sunt: 
•••• Terenurile aparŃinând domeniului public de interes national: zona CFR, drumurile naționale 1, 1A și 1B, 

fondul forestier şi suprafaŃa aferentă râului Teleajen. 
• Terenurile aparŃinând domeniului public de interes judeŃean: drumurile județene 101I și 236. 
•••• Terenurile aparŃinând domeniului public de interes local: construcțiile și terenurile aferente instituțiilor 

publice (primărie, școală, grădiniță, dispensar, sediu Protecția Plantelor, piață, bază sportive, etc), drum 
comunal 10A, drumuri secundare și de exploatare, puturi de apă, rezervoare și rețea de distribuție apa, 
poduri și podețe. 

• Terenurile aparŃinând domeniului privat al Consiliului local: islazuri în suprafață totală de 131,892 ha, grădinița 
și dispensarul Ploieștiori, sediul poliției (și S.C. Jovila), teren prevăzut pentru realizarea unei stații de epurare 

• Terenurile proprietate privata a persoanelor fizice şi juridice. 
 
CirculaŃia terenurilor 
 CirculaŃia terenurilor va fi dependentă de obiectivele de interes public propuse şi modificările 

apărute în infrastructura de transport (trasee rutiere şi pietonale, modernizări ale tramelor stradale, instituirea 
de zone de protecŃie etc.). 
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4. CONCLUZII - MĂSURI 
 
În urma analizei situaŃiei existente a comunei Blejoi s-au observat o serie de elemente de potenŃial şi 

disfuncŃii ce influenŃează în mod direct dezvoltarea comunei pe termen scurt şi mediu. Factorii de influenŃă 
sunt proveniŃi din mediul intern al comunei – din configuraŃia urbanistică locală – şi din mediul extern – presiuni 
şi elemente generatoare de dezvoltare existente în special în cadrul teritoriului metropolitan al municipiului 
Ploieşti. Dezvoltarea durabilă a comunei Blejoi trebuie direcŃionată către integrarea în teritoriul metropolitan al 
municipiului Ploieşti, valorificarea resurselor locale existente (naturale şi antropice), dezvoltarea infrastructurii 
tehnice şi a căilor de circulaŃie, definirea unui caracter specific comunei care ii va creşte gradul de 
deziderabilitate şi nu în ultimul rând conversia funcŃională a zonelor industriale dezafectate şi axarea 
economiei locale pe unităŃi industriale nepoluante mici şi mijlocii şi servicii aferente sectorului terŃiar – 
primordiale pentru o dezvoltare sustenabilă.  

Datorită politicilor integrate susŃinute până în prezent de către administraŃia locală s-a definit o direcŃie 
coerentă de dezvoltare a localităŃii, susŃinută în continuare şi prin actualul Plan Urbanistic General şi 
Regulament Local de Urbanism, bazată pe: zonificare funcŃională omogenă, extinderea gradului de echipare 
edilitară, extinderea industriei nepoluante şi a unităŃilor economice mici şi mijlocii – elemente de susŃinere a 
dezvoltării durabile. Perpetuarea acestor politici de dezvoltare şi abordarea unor politici suplimentare ce 
încurajează limitarea extinderii teritoriului intravilan, creşterea densităŃii localităŃii, implementarea unor politici 
sociale ce privesc în mod direct conversia profesională a forŃei de muncă existente la nivel local, extinderea 
zonelor de locuire destinate tinerilor şi zonelor de insituŃii şi servicii, profitând astfel de resursele de teren liber 
disponibil în teritoriul intravilan, pot determina o dezvoltare sustenabilă a localităŃii în Polul de creştere Ploieşti. 

 
Întocmit, 
urb. Miruna Chiritescu 
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ANEXE 
ANEXA 1, 

Societati comerciale cu sediul/punct de lucru in comuna Blejoi 
DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 

99 ADY IMPEX BUCUREŞTI 
FILIALA BLEJOI SRL 

Sediu social: Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, 
Judet Prahova 

 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie 
pentru constructii 

ACAPULCO DUPLEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
TACHE IONESCU, Nr. 14, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX COMERCIAL STAND 103/P, Judet 
Prahova 

Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiserie 

ACTIVEMED CRISTIAN SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul al produselor farmaceutice 

ADERAVI COM PROD SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
DELFINULUI, Nr. 14 A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI-COMPL.COM. EN GROS, Nr. 276A, 
Judet Prahova 

 

ADGY GROUP SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 643A, Judet Prahova  

  

ADIADA INVEST SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 20, Judet Prahova  

  

ADISSON IONESCU 93 SNC Sediu social: Sat Puchenii Moşneni, 
Comuna Puchenii Mari, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COMERCIAL BLEJOI, Judet 
Prahova 

 

ADMANA SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, 
Nr. 470, Judet Prahova  

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

ADROSIAN TRANSPREST 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 616, clădire A, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de mărfuri 

ADSIL COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
686, Camera 2, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 538A, Judet 
Prahova  
 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

ADTECH VAL SOLUTIONS 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 415R, camera 2, Judet Prahova  

  

ADUMTRANS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. CENTUREI, Nr. 388, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

AEROIN TOTAL GLOBAL 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 801M, Judet Prahova 
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
AGER SHOP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 

400A, anexa C2, Judet Prahova 
 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in 

magazine nespecializate 

AGIO GRUP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, DN 
1, Nr. 943, Judet Prahova 

 Restaurante 

AGNAF GRUP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
823 I, Judet Prahova 

 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente alestructurilor metalice 

AGRISOL INTERNATIONAL 
R.O. SRL  

Sediu social: Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş 
Boldeşti-Scăeni, Str. MORII, Nr. 38, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : BLEJOI Adresa: Sat Blejoi, 
Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, Judet Prahova 

 

AGY SERVCOM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CONSTANTIN BREZEANU, Nr. 9, Bloc 202 
C, Scara H, Etaj 2, Ap. 152, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-
COMERł + SERVICII Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna 
Blejoi, Str. MARAMUREŞ, Nr. 12, Camera nr.77, Scara 
1, Judet Prahova  

 

AIRAM EXPERTS TEAM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 108, Judet Prahova  

  

ALBATROS'A SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ARCASI, Nr. 20, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : INFIINTARE PUNCT DE 
LUCRU IN COM.BLEJOI JUD.PH Adresa: BLEJOI, Nr. 
39, Judet Prahova 

 

 ALECU T. FLORIN TOMA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat Pleaşa, Comuna Bucov, 
Nr. 778, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 308, Judet Prahova 

 

ALED BARBU SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, STR. CIOBANASI, Nr. 642, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PRINCIPALA, ŞCOALA BLEJOI- MAGAZIN 
ALIMENTAR, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI,STR.PRINCIPALA Adresa: BLEJOI, 
PRINCIPALA, Judet Prahova 

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

ALEEA RAICU SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, P-ta. 
VICTORIEI, Nr. 7, Bloc A 3, Etaj PART., 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 4, Etaj 1, Judet Prahova 

 

ALEHANDRO MAR 
PRODUCT SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
914D, Judet Prahova 

  

ALENIC IMPEX SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat PLOIESTIORI-STR.CENTURII, Nr. 
675, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

ALEX CRYS SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII:  
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
SERG.MATEESCU GHEORGHE, Nr. 18, 
Bloc 10, Ap. 159, Judet Prahova  

PARCARE AUTO Adresa: Comuna Blejoi, DN 1,KM 64 
+700, Judet Prahova  

ALEX NEOTERM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
20, Judet Prahova 

 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer 
conditionat 

ALFA V SCOM SRL Sediu social: Sat Vărbilău, Comuna 
Vărbilău, Com. VARBILAU, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI-COMPL.PROMIN STAND, Nr. 276 
A, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI-COMPL.PROMIN STAND, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI-COMPL.PROMIN STAND, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova 

 

ALMADOR TRUST 
CONSULTING SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 25, Judet Prahova  

  

ALPONIS IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
TITAN, Nr. 4, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMP.ENGROSS FICU PAVILIO, Judet 
Prahova 

 

ALTO INSECO SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 823L, Judet Prahova 

  

ALVIOFOTOMOB SRL Sediu social: Sat Tătărani, Comuna 
Bărcăneşti, Nr. 510, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. FRANCULESTI, Nr. 758, Judet Prahova 

 

AM DA CRI SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
STR.CALOTESTI, Nr. 331, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 639, Judet Prahova  

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

AMADER SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CAMELIEI, Nr. 15.C, Bloc 68, Scara A, Etaj 
1, Ap. 9, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCłIE -
ATELIER DE STICLARIE Adresa: Comuna Blejoi, Str. 
CALOTESTI, Nr. 339, Judet Prahova 

 

AMALIA NITA SNC Sediu social: Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
Str. BIRUINłEI, Nr. 9, Bloc AC3, Ap. 17, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND 33,PAV.B, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX COMERCIAL MARIN SUPER, Judet 
Prahova 

 

AMON DJ & G 2008 SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea Denumire sediu secundar : ? Adresa: Comuna Blejoi,  
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ŞCOLII, Nr. 6, Bloc 62B, Scara C, Etaj 3, 
Ap. 53, Judet Prahova  

SAT PLOIEŞTIORI, STR.VEGII, Nr. 8, Judet Prahova  

ANADI PROD COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
RÂŞNOVENILOR, Nr. 1, Bloc 54, Scara E, 
Etaj 3, Ap. 94, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII- IN 
CADRUL COMPLEXULUI COMERCIAL EN-GROSS 
BLEJOI, STAND NR.92 Adresa: Comuna Blejoi, Judet 
Prahova 

 

ANALORA SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Sos. 
VESTULUI, Nr. 20, Bloc 101, Scara A, Etaj 
7, Ap. 28, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat PLOIESTORI-STR. CENTURII, Nr. 675, 
Judet Prahova 

 

ANARIA CONSULTING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 305, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 35, Clădire C17, camera 
13, Judet Prahova  

 

ANASTIC CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003, ConstrucŃia C8, Judet Prahova 

 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

ANASTIC CRAFT METAL 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003, construcŃia C6, Judet Prahova 

  

 ANCOSTI COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MARASESTI, Nr. 414, Bloc I 5, Ap. 32, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN BLEJOI 
STR.INULUI COMPL.PROMIN STAND E47 Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. INULUI/COMPLEX PROMIN STA, 
Judet Prahova 

 

ANDA NG SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALĂ, Nr. 379, Judet Prahova  

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

ANDCĂTĂ PRECONSTRUCT 
SRL-D 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 284, Judet Prahova 

  

ANDENA IMPEX SRL Sediu social: Sat Sângeru, Comuna 
Sângeru, Com. SANGERU, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 48 PAV.B COMPLEX COMERC, Judet 
Prahova 

 

ANDRA TRANS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIEŞTIORI, Nr. 415, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

ANDREFIN COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 145, Bloc 31.A.2, Ap. 6, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN-GROSS ST.57 PAV.A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN-GROSS ST.95 PAV.A, Judet 
Prahova 
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ANDREI MDL BUSINESS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 

Nr. 126, Judet Prahova  
 ActivităŃi de consultanŃă pentru afaceri şi 

management 

ANDREI TOTAL SERV SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 242, Judet Prahova 

  

ANDRONACHE DESIGN SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 39, Judet Prahova  

  

ANDRONACHE GHE. 
VALENTINA - MĂDĂLINA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social:' Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, 
Nr. 46, Judet Prahova 

  

ANDRONE ALEXANDRU-
VASILE ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
823P, Judet Prahova 

  

ANDVER ASISTENT ÎN 
BROKERAJ SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 393, Judet Prahova 

  

ANGELESCU N. ADRIAN-
CONSTRUCłII PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 227, Judet Prahova 

  

ANGELS CRYING SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr.    
288, Judet Prahova  

  

ANGHEL I. IONUł 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
245, Judet Prahova 

  

ANGI MARI ANGHEL SNC Sediu social: Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
Str. ZORILOR, Nr. 2, Bloc C1, Ap. 6, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Depozit Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX COM. EN-GROSS MARIN S, Judet 
Prahova 

 

ANKTY AUTO SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
DEMOCRATIEI, Nr. 92, Bloc G1, Scara A, 
Etaj 4, Ap. 19, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Triunghi Bereasca, Judet Prahova  

 

ANTIQUE ARENA 
AMBIENTAL SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Strada 
FĂCLIEI, Nr. 7, Bloc 137A, Scara B, Etaj P, 
Ap. 20, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 936, Judet Prahova 

 

ANTON M. MIHAELA 
"MASAJ" ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
SAPTE CASE, Nr. 304, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat łânŃăreni, 
Comuna Blejoi, Str. CENTURA DE EST, Nr. 25, Judet 
Prahova 
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APOLION IMPEX SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Complexul 

comercial en-gross MARIN SUPER LUX 
Blejoi, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, în incinta fostei ferme 
zootehnice, Judet Prahova 

Comert cu ridicata al produselor din tutun 
 

APOSTOL M. CORINA 
ANDREEA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 99, Judet Prahova  

  

APOSTOL STELIAN SI 
CONSTANTA SNC 

Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Nr. 189 A, Judet Prahova  

 ActivităŃi fotografice 

APOSTOL T. CRISTIAN 
IULIAN - TRAIAN PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 675, Judet Prahova 

  

APROREMIX SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, T.14, Cc 1159, 
Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. VEGA, Nr. 
29, Judet Prahova 

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, 
cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 
Intretinerea si repararea autovehiculelor 
 

ARCHISTIL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
142, Judet Prahova 

 Activitati de arhitectura 

ARENA BUSINESS 
SOLUTIONS SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
400A, Judet Prahova 

 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call 
center) 

ARGELEX SERV SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 70, Judet Prahova 

  

ARILIA IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ITALIANA, Nr. 12, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, Nr. 892, Judet Prahova 

 

ARONIS COM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 8, Judet Prahova 

  

ARPEGA TRADING SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
931, birourile nr.5, 6, 7, 8, Etaj 1, Judet 
Prahova  

 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente 
industriale, nave si avioane 

ARVAL INVESTMENT SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Spl. CUMPĂTULUI, Nr. 308, Judet Prahova  

  

ARVICONT HUMAN 
RESOURCES SRL-D  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 741, Judet Prahova  

  

ASFALT SUPER SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi,   
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Nr. 499, Judet Prahova 

ASN CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 397B, Judet Prahova  

  

ATCADOR STAR SERVICE 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
33B, Judet Prahova 

 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

ATMOS INSTAL SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 408, Judet Prahova  

  

ATP EXODUS SRL SASAR 
SUCURSALA BLEJOI 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 398B, Etaj P, Judet Prahova  

  

ATVIOSERVICE SRL Sediu social:' Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş 
Boldeşti-Scăeni, Str. PLOIESTI-VALENI, 
Nr. 19, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Atelier de reparaŃii Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. PLOIESTI-VALENI, Nr. 27, Judet 
Prahova 

 

AURLORY SRL Sediu social: Comuna Poienarii Burchii, Sat 
OLOGENI, Nr. 550, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN GROS FICU IMPEX SR, Nr. 
Stand61, Judet Prahova 

 

AUTO GREEN SERVICE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
903, Judet Prahova 

  

AUTOMASTER GRUP SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 525, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

AUTOVICALI CONSULTING 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
277G, Judet Prahova 

  

AVERSA COM SRL Sediu social: Municipiul Câmpina, Aleea 
MARGARETEI, Nr. 2, Bloc 16, Ap. 3, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, PAV.B STAND 6-COMP.EN GROSS, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. COMPLEX ANGRO 
BLEJOI STAN, Judet Prahova 

 

AVIGAMA SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Intr. 
CASTOR, Nr. 6, Bloc G4, Scara A, Etaj 8, 
Ap. 33, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, DN.1,KM5 STAND 29-CENTRUL COM, Judet 
Prahova 

 

AYAMA TEXTIL IMPEX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 114, Bloc 14B2, Scara A, 
Etaj 8, Ap. 30, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru  Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, Km6, Centrul 
Comercial "Ploieşti Shopping City", unitatea R5, Judet 
Prahova 

 

BABTRANSLATE Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,   
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SOLUTIONS SRL  Nr. 720A, Judet Prahova 

BABYGYM STAR SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
TÎRGŞOR, Nr. 2, Bloc 80, Scara A, Etaj 3, 
Ap. 15, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX PROMIN S.A. STAND D-3, Judet 
Prahova 

 

BACO INSTAL SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 409, Judet Prahova  

  

BALKANICA DISTRAL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Strada DN1, Nr. 930, birou 2 şi 3, Etaj 1, 
Judet Prahova 

  

BAMBINII CRISDEL SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
BUCUREŞTI, Nr. 17, Bloc 9C, Scara A, 
Etaj 3, Ap. 15, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Centrul 
Comercial, Judet Prahova 

 

BANDENMARKT ROMÂNIA 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
INULUI, Nr. 276A, Judet Prahova 

 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate 

BARBU N. VICTOR 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 875, Judet Prahova 

  

BARBU P. VASILICA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 81, Judet Prahova  

  

BARLY INTERPREST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
586, Judet Prahova 

 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si 
echipamente pentru constructii 

BAU ELREC INT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 276 I, Judet Prahova  

  

BAUCONSULTING 
PROJECKT NICAM SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. ALBA 
IULIA, Nr. 32, casa nr. 17, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1, KM 6,, in incinta Ploiesti 
Shoping City, E 03, Judet Prahova 

 

BĂBĂU I. GHEORGHE 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 821, Judet Prahova 

  

BĂLĂCEANU M. 
CONSTANłA-ANDA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. ISLAZ, Nr. 72, Judet Prahova  

  

BĂRBULESCU D. ION - 
DUMITRU ÎNTREPRINDERE 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
715, Judet Prahova 
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INDIVIDUALĂ 
BĂŞCĂU L. SORIN AURELIU 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 941, Judet Prahova 

  

BECKER TRANSPORT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 381, Judet Prahova  

  

BEFORE AND AFTER SRL Sediu social: Sat Bucov, Comuna Bucov, 
Nr. 771 A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, S.C. GEROM INTERTRANS -STAND, Nr. DN1 
KM5, Judet Prahova 

 

BEGODI SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 642, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PRINCIPALA, Nr. 133, Judet Prahova 

 

BELO EXPERT SRL Sediu social: Sat BălŃeşti, Comuna BălŃeşti, 
Nr. 163, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. NUCILOR, Nr. 
103, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 25, Judet 
Prahova 

 

BELOIANIS PROD IMPEX 
SRL 

Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
NUCILOR, Nr. 7, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX ENGROSS,ST.18,PAV, Judet 
Prahova 

 

BELRO TOUR SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
DEMOCRAłIEI, Nr. 87, Bloc 5, Scara B, 
Etaj 4, Ap. 37, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 937, Judet Prahova 

Comert cu ridicata nespecializat 
 

BELROM' 95 SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ARMAŞI, Nr. 31, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. VEGA, Nr. 
29, Judet Prahova 

 

BETIBINI SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 204, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse nealimentare 

BETOSTIL CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 225, Judet Prahova  

  

BIACRIS POPASUL 
ŞOFERILOR SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 394, Judet Prahova  

 Restaurante 

BIMBO 92 SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PUTUL CU APA RECE, Nr. 9, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCłIE 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276, Judet 
Prahova  
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BIMETAL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 

INULUI, Nr. 276, Judet Prahova 
 Fabricarea altor piese si accesorii pentru 

autovehicule si pentru motoare de autovehicule 

BIOPROTECT SAFE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
8, Judet Prahova 

 Activitati de protectie sociala obligatorie 

BITOGRUP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Com. BLEJOI, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vâ predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

BIZ ADVERTISING 
SOLUTIONS SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
930, birou nr.1,, Etaj 2, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata nespecializat 

BIZ PROJECT 
MANAGEMENT & 
CONSULTANCE COMPANY 
SRL 

Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
DR. LOCAL (FOST D.N 1), BIROU NR.21, 
Etaj 2, Judet Prahova 

 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

BLEMCRIS COMPANY SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
GARII, Nr. 1, Ap. 2, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul al băuturilor 

BOCRIS SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, B-dul 
BUCUREŞTI, zona C, tarlaua 39, Parcela 
562/36, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 915A, strada DN1B, zona 
Km.6, în cadrul C.C. Ploiesti Shopping City, spaŃiul 
R631, Judet Prahova 

 

BODRUM TURING RO SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
941, (camera nr.1 etaj), Judet Prahova 

  

BOGALI TRANS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 426, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de marfuri 
 

BOLOJOHN COMIMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
STRUNGA, Nr. 4, Bloc 39, Ap. 26, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 16 PAV.B COMPL.BLEJOI, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN BLEJOI 
COMPLEX MARIN SUPER LUX STAND 1 Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. COMPLEX COMERCIAL MARIN 
S, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:COM.BLEJOI COMPLEX COMERC.EN 
GROSS FICU IMPEX SRL PAVILION A STAND 86 
Adresa: COM.BLEJOI, COMPL.COMERC.PAVIL.A 
STAND 86, Judet Prahova 

 

BOMBON ART SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Şos. Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU  
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NORDULUI, Nr. 3B, Bloc 4B, Scara A, Etaj 
4, Ap. 18, Judet Prahova  

Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, DN 1B- KM. 6, în 
incinta Centrului Comercial Carrefour Ploieşti, Judet 
Prahova  

BONCIU I. GHEORGHE 
"INSTRUCTOR AUTO" 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
847, Judet Prahova 

  

BONIPAT FOOD SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 353, Judet Prahova  

  

BORDEANLIL CONSTRUCT 
SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 222, Judet Prahova 

  

BORNEA C. ŞTEFAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
ŞCOLII, Nr. 8, Bloc 50C, Scara A, Ap. 35, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, tarlaua 5, parcela 
60/3-A, Judet Prahova 

 

BOYS COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 8 
MARTIE, Nr. 37, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 80/PAViL.A-COMPL.EN-GRO, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN GROSS -STAND 80 PAV., Judet 
Prahova 

 

BRADU I. GEORGIANA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 331, Judet Prahova 

  

BRAPOS SERVICE SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 398 B, Camera 3, Judet Prahova  

  

BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA - BUCURESTI 
SUCURSALA PLOIEŞTI 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. CUZA 
VODA, Nr. 8, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. COMPL.EN GROSS BLEJOI-STA, 
Judet Prahova 

 

BRENT MANAGEMENT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
931, birou nr.9, birou nr. 10, Etaj 1, Judet 
Prahova 

 
ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanŃ tehnică legate de acestea 

BRENT OIL CO SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Zona Km 5,et. 1,birourile A,b, Nr. 945, 
Judet Prahova 

  

BRENT OIL INTERNATIONAL 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
DN 1, KM.5, Nr. 931, Judet Prahova 
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BUJ AUTO TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 

Nr. 580, Judet Prahova 
  

BUZATU V EUGEN GEORGE 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MESTEACĂNULUI, Nr. 2, Ap. 2, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 418 L, Judet Prahova 

 

CALIA SOLUTION SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Str. PRINCIPALĂ, Nr. 268, tarla 24, parcela 
Cc 1964, Judet Prahova  

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

CALINOIU SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 120, Judet Prahova  

 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiserie 
 

CALLIOPE SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ELENA DOAMNA, Nr. 64, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI, SAT TANTARENI-STAND 38 Adresa: 
BLEJOI, SAT TANTARENI-STAND 38, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, P-ta. AGROALIMENTARĂ, 
Judet Prahova 

 

CAPRICCI-INTERLOGISTIC 
SRL 

Sediu social:' Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
Str. DEMOCRAłIEI, Nr. 1, Bloc 35, Etaj 1, 
Ap. 5, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, in mailul Centrului Comercial din DN 
1B-Km 6, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, IN 
INCINTA GALERIEI COMERCIALE A CENTRULUI 
COMERCIAL REAL, Judet Prahova 

 

CARAGICĂ NICOLAE 
BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 708 G, Judet Prahova  

  

CARBIS PRODCOM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 15, Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vâr predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

CARDAŞOL MARIAN 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Nr. 57, Judet Prahova  

  

CARELO CLEAN SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Nr. 943, DN1, 
Judet Prahova  

  

CARIDA SERV SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 408, Judet Prahova  

 Lucrări de instalaŃii tehnico-sanitare 
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CARION SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 

CONSTANTIN BREZEANU,, Nr. 9, Bloc 
202C,, Scara I, Etaj P, Ap. 163, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI-CAMPINA DN.1 KM5, Judet 
Prahova 

 

CARMAXIMUS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
631, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

CAROLE IMPEX SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 17, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul prin standuri şi pieŃe 

CARPATOIL SERVICES SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, DN 
1, KM 5, Nr. 931, biroul nr.11, Etaj 1, Judet 
Prahova 

 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si 
gazelor naturale 

CASA BUDUI PROD IMPEX 
SRL-D 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 402E, Judet Prahova  

  

CATEMIC BAR SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALA, Nr. 467, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor 
si tutunului neprelucrat 

CECILE PRODCOM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CONSTANTIN STERE, Nr. 1, Bloc M 7, Ap. 
7, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.COMERCIAL STAND 20/PAV., Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPL.COM.EN-GROSS,ST.20,, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 20 PAVIL.B-COMPLEX EN G, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX BLEJOI, STAND 130, Judet 
Prahova 

 

CEDARS OVERSEES SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova  

 AgenŃii imobiliare 

CENTRUL MEDICAL 
MEDIURG SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CLEMENłEI, Nr. 43, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ACTIVITATI MEDICALE  
Adresa: Comuna Blejoi, DN1B, KM.0+500, Judet 
Prahova  

 

CENTRUL MEDICAL 
MEDIURG SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CLEMENłEI, Nr. 43, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ACTIVITATI MEDICALE 
Adresa: Comuna Blejoi, DN1B, KM.0+500, Judet 
Prahova  

 

CERDECO CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi,  Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
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Nr. 394, Judet Prahova  nerezidentiale 

CERVEMOD SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
REPUBLICII, Nr. 91, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COM STAND 114 PA, Judet 
Prahova 

 

CHAMPIONS - UBI SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova 

  

CHIPPERFIELD 
PROPERTIES SRL 

Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat BLEJOI-
KM.65-D.N. 1, Nr. F.N., Judet Prahova  

 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
propriii sau inchiriate 

CIPERO BRIO SRL Sediu social: Sat Apostolache, Comuna 
Apostolache, Nr. 122, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat łânŃăreni, 
Comuna Blejoi, Str. ISLAZ, Nr. 72G, Judet Prahova  

 

CIVIL & INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT SRL  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 801 P, DJ 102, Vila PL 105, Judet 
Prahova  

  

CLASOR CONSULT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
33, Judet Prahova 

 ActivităŃi de contabilitate, revizie contabilă, 
consultanŃă îr domeniul fiscal 

CLASOR EVALIS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
33, camera 7, Judet Prahova  

 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

CLASOR EXPERT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
33, CAM. 1, Judet Prahova 

 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

CLASOR FINANCE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
33, camera 2, Judet Prahova 

  

CLLAS APART IMP-EXP 
AUTO SRL 

Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
CÂMPULUI, Nr. 889, Judet Prahova  

 Comert cu ridicata nespecializat 
 

CLOTHING G.B. SRL Sediu social: Comuna Blejoi, D.N.1 KM.65, 
Nr. F.N., Judet Prahova 

 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu 
exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 

CLYCMAR TRUCK SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
740, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 COFETARIA NARCISA SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
PETROCHIMISTILOR, Nr. 2A, Bloc 59A, 
Scara A, Etaj P, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX ENGROSS BLEJOI-ST, Judet 
Prahova  

 

COLARSIL SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CERNICA, Nr. 9, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, in Centrul Comercial din DN 1B - KM 6, 
Judet Prahova 

 

COMAN DUMITRU I. 
GEORGIANA ALINA 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 557, Judet Prahova 
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ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 
COMAUR SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 

MERCURULUI, Nr. 1, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : SPĂLĂTORIE AUTO 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, DN 1B - ZONA KM 
6, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Judet 
Prahova  

 

COMĂNESCU I. GEANINY 
VALENTIN PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 438, Judet Prahova  

  

COMIMPEXSERVICE 
NICOLAE SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
APRODUL PURICE, Nr. 43, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.BLEJOI STAND 74-PAV. A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.FICU IMPEX--STAND 26 PA, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Com. COMPLEX ENGROS BLEJOI STA, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COM.ENGROSS BLEJOI-STAND, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. DE CENTURA-ST.74 PAV.A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. DE CENTURA,ST.26 PAV.B, Judet 
Prahova 

 

CONDORAS SERVICES SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 499, Judet Prahova  

  

CONECO SERV SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova  

  

CONECO SERV SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1003, activele C2,C9, 
Judet Prahova  

 

CONSTANTIN C. VASILE Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,   
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MARIAN CONSTANTIN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Nr. 918, Judet Prahova  

CONSTANTIN GH. ELENA-
MIHAELA COSMINA 
INTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
581, Judet Prahova 

  

CONSTANTIN MIHAELA-
CONSULTANłĂ IT 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 918, Judet Prahova 

  

CONSTANTINESCU C. 
RUXANDRA-MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 57B, Judet Prahova  

  

CONSTANTINESCU I. 
STELIAN-ION 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 57B, Judet Prahova  

  

CONSTRUCTII CORECO SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. BUNA 
VESTIRE, Nr. 35, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PRODUCłIE + DEPOZIT + 
DESFACERE Adresa: Comuna Blejoi, Str. IN INCINTA 
SC PROMIN SA, Judet Prahova 

 

COPIASOL GRUP SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
SERG.MATEESCU GHEORGHE, Nr. 7, 
Bloc 42B, Scara A, Etaj 3, Ap. 13, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : DEPOZIT Adresa: Comuna 
Blejoi, Complex Comercial MARIN SUPER LUX, stand 
nr.20, Judet Prahova  

 

CORBUTIN SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PRAGA, Nr. 26, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DESFACERE 
COM.BLEJOI SAT PLOIESTORI NR.45 Adresa: SAT 
PLOIESTORI, SAT PLOIESTORI, Nr. 45, Bloc 0, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 45, Judet Prahova 

 

CORD IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
930, Judet Prahova 

 ComerŃ cu ridicata al băuturilor 

CORELO INSTAL SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
POENITEI, Nr. 25B, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN-GROSS-STAND 84 PAV, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 

 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 112 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
Blejoi, PAV.A,ST.102-COMPL.FICU IMPEX, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX FICU-IMPEX STAND 30/P, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX FICU IMPEX PAVILION C, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, INCINTA FOSTEI FERME ZOOTEHNI, 
Judet Prahova 

CORMORAN INVEST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
817, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

CORSTAN IT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 2, Judet Prahova  

  

CORZ METAL PREST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003, construcŃia C6, Judet Prahova 

  

CORZ SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, construcŃiile C1, C3, 
C5, C6, C7, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, număr cadastral 91, Judet 
Prahova  

Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 
 

COSTACHE SLICO SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 665, Judet Prahova 

 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

COSVALD COM SRL Sediu social: Sat Ceptura de Jos, Comuna 
Ceptura, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, PAV.A/STAND 86-COMPL.COM.BLEJ, Judet 
Prahova 

 

COTURO COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PODULUI, Nr. 64, Judet Prahova 

 Baruri si alte activitati de serviré a bauturilor 

COVIPEX RIO SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
tarlaua 7, parcela Cc 624, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 437, Judet 
Prahova  

 

CREATIV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, P-ta. 
VICTORIEI, Nr. 7, Bloc A3, Etaj P, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 4, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
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 Adresa: Comuna Blejoi, DN1B, KM 4, PLOIEŞTI-

VĂLENI, spaŃiu depozit, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, DN 1B, km 4, Ploiesti - Valeni, 
depozit C13 si depozit C36, spatiu operational 
manipulare,, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU Mod 
dobândire: Închiriere Adresa: Comuna Blejoi, DN 1 B, 
KM.4, PLOIEŞTI-VĂLENI, Judet Prahova  

CREMIAN TRUCK SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
LAURILOR, Nr. 3, Bloc 37, Scara B, Ap. 
29, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Str. MORII, Nr. 
172, Judet Prahova  

 

CRISAL TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
588, Judet Prahova  

  

CRISCO SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PLAIESILOR, Nr. 9, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 35, Judet 
Prahova  

 

CRISCOSERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PLAIESILOR, Nr. 9, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 35, Judet 
Prahova  

 

CRISTEA I. RODICA 
ANDREEA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 416F, Judet Prahova  

  

CRISTIB IT SERV SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 374, Judet Prahova  

  

 CRISTINA CONTEX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 183, Bloc 8C1, Scara A, 
Etaj 10, Ap. 40, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX PROMIN STAND B12, Judet 
Prahova 

 

CRIVASANA INVEST SRL Sediu social: Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, B-
dul FERDINAND, Nr. 86, la mansardă, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 915A, DN1B, Zona km.6, 
unitatea R49, situata in cadrul complexului comercial 
Ploiesti Shopping City, Judet Prahova 

 

CROUPIERS WORLD SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
GRĂDINARI, Nr. 2, Bloc 33B, Etaj P, Ap. 2, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat TATARANI-STR. CENTURA EST, Judet 
Prahova 

 

CROX DISTRIBUTION SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat Blejoi,  
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
CARPENULUI, Nr. 1A, camera 1, Judet 
Prahova  

Comuna Blejoi, În incinta fostei Ferme Zootehnice 
Blejoi, Judet Prahova 

CRYGEO CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 415 B, Judet Prahova  

 ComerŃ cu ridicata al materialului lemnos şi de 
constructi 

CUDY GRUP SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. VEGII, Nr. 8, Judet Prahova  

  

CYPRYSFLOR COMPANY 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
179, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si 
semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de 
companie si al hranei pentru acestea, in magazine 
specializate 

CYSTYS TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
170, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

D & D SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 18, Judet Prahova 

  

DACIN TOUR IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
957, camera nr.1, Judet Prahova  

  

DACS PRESTAUTO SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
969, Judet Prahova 

  

DAFIGAB & CO SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
890, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

DAFINA ROCOM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
SPLAIULUI, Bloc 34H, Ap. 14, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, ŞOSEAUA DE CENTURĂ, Nr. FN, 
Judet Prahova  

 

 DALMA COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. MALU 
ROŞU, Nr. 49, Bloc 44, Ap. 14, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX EN GROSS BLEJOI, Judet 
Prahova 

 

DANADA FUN & CHARM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 253, Judet Prahova 

  

DANCOR COM SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. DN1A, Judet Prahova  

  

DANDY '93 SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat PLOIESTORI, STR.CENTURII, Nr. 628 bis, 
Judet Prahova 

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

DANIEL E. ELISABETA - Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi,   
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ANDREEA ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ  

Nr. 382A, Judet Prahova  

DANIEL RIZEA SRL Sediu social: Loc. Vălenii de Munte, Oraş 
Vălenii de Munte, Str. VALEA GARDULUI, 
Nr. 103, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN GROSS STAND 124, Judet 
Prahova 

 

DANIELA AUTO SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 8 
MARTIE, Nr. 1A, Bloc 8B, Ap. 8, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN GROSS BLEJOI PAV.B, Judet 
Prahova 

 

DANZECRIS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 377A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 663 K, 
Judet Prahova  

 

DARILEXIA IMPEX SERV 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
BAIULUI, Nr. 11, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 950, Judet 
Prahova  

 

DASEV CONSULT SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, P-Ńa 
MIHAI VITEAZU, Nr. 2, Bloc 37.F, Etaj 10, 
Ap. 42, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN 1, Km 6, Spatiul Comercial 
R22, Judet Prahova 

 

DASYS GROUP SRL Sediu social: Sat Bucov, Comuna Bucov, 
Nr. 677, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Judet Prahova  

 

DAVCLAR IMPORT EXPORT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
931, DN1 KM 5, biroul nr. 16, Etaj P, Judet 
Prahova 

  

DAVIOTI SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 34A, Judet Prahova  

  

DE CONSTRUCTII CAI DE 
COMUNICATII CCCF SA 
BUCURESTI SUCURSALA 
FABRICA DE 
PREFABRICATE PENTRU 
CONSTRUCTII CAI FERATE 
BLEJOI 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PODULUI, Nr. 45, Judet Prahova 

 ConstrucŃii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi 
baze sportive 

DE FRINGHII CONSTRUCTII 
TRANSPORTURI DANIEL 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 396A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 909B, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. DN 1 A, Nr. 396A, 
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(Centura Est), Judet Prahova  

DECOCIM RETAIL SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. DR. 
CAROL DAVILA, Nr. 4, Bloc 123E, Scara 2, 
Etaj 4, Ap. 37, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 921, Judet 
Prahova  

 

DECOR TONICA SRL Sediu social:' Sat Cioranii de Jos, Comuna 
Ciorani, Nr. 1837, TARLA 9, PARCELA 
4426, 4429, 4430, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Galeria 
Real, Judet Prahova 

 

DEDIU I. IOAN "IANCU" 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
19, Judet Prahova 

  

DEDIU SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Nr. 19, Judet 
Prahova 

 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de 
ferma 

DEEA TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
258, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

DEFIRA COM SERV SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
PODUL ÎNALT, Nr. 6, Bloc 4C, Etaj 3, Ap. 
13, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, DN1, BUCUREŞTI-BRAŞOV, 
STAłIA 2, KM.6, Judet Prahova 

 

DELAKTY SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
ŞCOLII, Nr. 599, Judet Prahova 

 Alte servicii de cazare 

DELICE INTERNAłIONAL 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Câmpina, Str. 
NICOLAE BALCESCU, Nr. 46, CLADIRE 
CULTURAL ADMINISTRATIVA, 
CANTINA,BIROUL NR.33,ARHIVA NR.38, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Ploieşti Shopping City, DN 1, 
Km.6, unitatea E10, Judet Prahova 

 

DELTA CONSULTING SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 411C, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
Centrului Comercial "Real", Judet Prahova  

 

DENIS IDO SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 384, Judet Prahova  

  

DENTOVIT ASIST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
946, Judet Prahova 

 ActivităŃi de asistenŃă stomatologică 

DEPOART FOREST 
CONSTRUCT S.R.L. 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 654, Judet Prahova 

  

DEROT CONST SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
BOBALNA, Nr. 61, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU-
BLEJOI COMPLEX COMERCIAL EN GROS BLEJOI 
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 PAVILION A-72 Adresa: BLEJOI, COMPLEX 

COMERCIAL PAViL.A-72, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMP. COM. EN-GROSS BLEJOI, Judet 
Prahova 

DIA VIC SOLUTION SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 526, Judet Prahova 

  

DIENUTZA GASTRONOMIC 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 536, Judet Prahova  

  

DIGICELL SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ZIDARI, Nr. 6BIS, camera cu simbolul "3", 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1B, Km.6, unitatea nr.R50 
din cadrul Ploieşti Shopping City, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, situat in mallul Centrului 
Comercial Carrefour Ploieşti din DN 1B - km 6, Judet 
Prahova  

 

DIMA A. VASILE DANIEL 
ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 475, Judet Prahova  

  

 DINU & CO SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
SOMEŞ, Nr. 3, Bloc 10 G, Scara B, Ap. 36, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. DN 1 STAND 56, Judet Prahova 

 

DINU C. VICTORIłA - MARIA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 517, Judet Prahova  

  

DITT INSTAL SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 821C, Judet Prahova  

  

DIVANA SUMANARIU SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
INDUSTRIEI, Nr. 59, Bloc 6B, Ap. 65, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI-PROMIN SA-STAND C2, Nr. 276A, 
Judet Prahova 

 

DIVRO IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 817, Judet Prahova 

 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, 
incaltaminte si articole din piele 

DOCRIS LOGISTIK SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 249, Judet Prahova  

  

DODICOOL TREDING SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Strada 
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, D.N. 1, km.6, în complexul 
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Nr. 187, Bloc 150B, Scara B, Etaj 3, Ap. 12, 
Judet Prahova  

comercial "Ploieşti Shopping City" - spaŃiu R39, Judet 
Prahova 

DOGARU V. NICULINA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Com. BLEJOI, Nr. 806, Judet Prahova 

  

DOMCO ENERGY SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
869, Judet Prahova 

  

DONATI RO FARMA SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 528, Judet Prahova  

  

DORWAL EVENTS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 823G, Judet Prahova 

  

DORWAL MOTOEXPERT 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 823G, Judet Prahova 

  

DOVY COMPANY SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MIRON COSTIN, Nr. 63, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Judet Prahova 

 

DRAFT SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 122, Bloc 16B2, Etaj 5, 
Ap. 18, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Str. VEGII, Nr. 8, Judet 
Prahova  

 

DRAGO PLANT FLEUR SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. IZLAZ, Nr. 57B, Judet Prahova  

  

DRAGOMIR I. DUMITRU 
"ZITI" PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
SAT BLEJOI, Nr. 384, Judet Prahova 

  

DRAGOMIR T. GHEORGHE 
"GHEAUTO" PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
TINTARENI, Nr. 415, Judet Prahova 

  

DRAVI CONSULTING SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Bulevardul 
REPUBLICII, Nr. 118, Bloc 15C, Scara A, 
Etaj 7, Ap. 26, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, fosta fermă zootehnică Blejoi, 
Judet Prahova 

 

DRĂGHICI GH. DORU MIHAIL 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 528, Judet Prahova  

  

DROPIA DV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

DUMITRU ST. GABRIELA Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,   
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NETA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Nr. 388, Judet Prahova  

DUMITRU V. EMIL „SERVICII 
FORJARE” PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 429, Judet Prahova  

  

DUO COMPACT SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 149, Bloc 30C, Ap. 17, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Depozit Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat TINTARENI - PUNCTUL ISLAZ, Judet 
Prahova 

 

EBONY SRL Sediu social: Sat Şipotu, Comuna 
Lipăneşti, Nr. 603, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Depozit Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN-GROSS MARIN SUPERL, Judet 
Prahova 

 

EDY-MAR SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, P-ta. 
VICTORIEI, Nr. 7, Bloc A EST, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 4, Etaj 3  

 

EFTEMIE LV. ALEXANDRA 
NICOLETA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
115, Judet Prahova 

  

EGEA CONSTRUCT SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MARAMUREŞ, Nr. 32, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, situat in Centrul Comnercial 
Carrefour Ploieşti din DN 1B-Km 6, Judet Prahova  

 

EJAT COMPUTER SERVICE 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
ZIDARI, Nr. 5 BIS, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, INCINTA CENTRULUI COMERCIAL, 
CARREFOUR PLOIEŞTI - spaŃiul nr.8, Judet Prahova 

 

EL GEO SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: 
Comuna Blejoi, Judet Prahova 

Alte activităŃi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 
Activitati de design specializat 

EL MABANA GROUP SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Nr. 999, 
Judet Prahova 

 Agentii imobiliare 

ELADIS MARCO 
DISTRIBUTION SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MĂRĂŞEŞTI, Nr. 152, camera nr.5, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, intrarea Centrului Comercial 
Carrefour Ploieşti din DN 1B-km6, Judet Prahova  

 

ELADIS MARCO 
DISTRIBUTION SRL 
INFORMAłII DE 
IDENTIFICARE 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MĂRĂŞEŞTI, Nr. 152, camera nr.5, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, in incinta 
Galeriei Comerciale a Centrului Comercial Real, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
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Adresa: Comuna Blejoi, intrarea Centrului Comercial 
Carrefour Ploieşti din DN 1B-km6, Judet Prahova  

ELECTROMANIA SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 131, Judet Prahova  

 ComerŃul cu amănuntul, în magazine specializate, al 
alto produse n.c.a. 

ELEFANTUL STROPITOR 
SRL-D 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 663 L, Judet Prahova  

  

ELEN GOLD GYM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Bulevardul 
REPUBLICII, Nr. 189, Bloc 6A, Scara A, 
Etaj 7, Ap. 27, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 936, spatiul nr.A- parter si 
spatiul nr.B-etaj, Judet Prahova  

 

ELERES PRO CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
806, Judet Prahova 

  

ELGEXIM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
TORCATORI, Nr. 2, Bloc L 1, Ap. 13, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI/COMPLEX PROMIN ST, Nr. 276 A, 
Judet Prahova 

 

ELIO SRL Sediu social: Loc. Vălenii de Munte, Oraş 
Vălenii de Munte, Str. G.ENESCU, Nr. 7, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, FOSTĂ FERMĂ ZOOTEHNICĂ BLEJOI, Judet 
Prahova  

 

ELITEPHARM EXIM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, P-Ńa 
VICTORIEI, Nr. 9, bl.CENTRU CIVIC SUD, 
camera cu simbolul 1, Scara A, Etaj 2, Ap. 
7, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALĂ, 
Nr. 487, Judet Prahova 

 

ELTI UNO STORE SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 212, Judet Prahova  

  

ELYMARALY PREST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
954, Judet Prahova 

  

EMILLY MDM TOUR SRL Sediu social:' Sat łânŃăreni, Comuna 
Blejoi, Nr. 71D, ANEXA 
GOSPODĂREASCĂ, Judet Prahova  

 Alte mijloace de cazare 

EMRA ART PROIECT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. ŞCOLII, Nr. 708B, C1, parter, Judet 
Prahova 

  

EMYLT CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 370, Judet Prahova  

 ConstrucŃii de clădiri şi lucrări de geniu 

ENACHE I. AMEDEO 
CRISTIAN PERSOANĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 64, Judet Prahova  
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FIZICĂ AUTORIZATĂ  
ENPROCON 
ENVIROMENTAL PROJECTS 
SRL 

Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Str. DR.LOCAL (FOST DN1), F.N., birou nr. 
3, Etaj 2, Judet Prahova 

 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

EPERNAY CONSULTING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 756, Judet Prahova 

  

ERIK & MIKAEL SPEDITION 
SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. FN, Judet Prahova  

  

ERZANI SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 427A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276A, Judet Prahova  

ComerŃ cu ridicata al altor produse 

ETATIN SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
SPLAIULUI, Nr. 2, Bloc 37K, Ap. 2, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : ? Adresa: Comuna Blejoi, 
Str. DN 1, KM 5-IN CADRUL SC.G, Judet Prahova 

 

ETHICAL BRANDS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 753, Judet Prahova  

  

EUROCOM PE SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
ALEEA SCOLII, Nr. 1B, Bloc 22, Ap. 12, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. S.C. MARIN SUPERLUX SRL S, Judet 
Prahova 

 

EUROEST SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. ISLAZ, Nr. 72G, Judet Prahova  

  

EUROFAD GRUP SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
CHIMIEI, Nr. 2, Bloc 57A, Scara A, Etaj 
PARTE, Ap. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 833, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, ZONA GĂRII, Judet Prahova 

 

EUROFLEX TOTAL SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. INULUI, 
Nr. 276A, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata nespecializat 
 

EUROPLASTIC INDUSTRY 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Câmpina, Str. 
MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 3, camera 1, 
Bloc 13B, Scara A, Etaj 4, Ap.14, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. PODULUI, Nr. FN, Judet 
Prahova 

 

EUROSS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
NUCILOR, Nr. 103, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

EURPART ROD PRODUCT Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr.   



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 122 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
SRL 859A, Judet Prahova 

EVANGHELINA COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. MATEI 
BASARAB, Nr. 35, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPL.EN GROSS ST.119,PAV, Judet 
Prahova 

 

EVERLAST DISTRIBUTION 
SRL  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 247, Judet Prahova  

  

EVOFULL CONREP SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 173A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 205, Judet Prahova  

 

EXPOTEHNICA SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Tarlaua 16, Parcela 104/21, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata al masinilor-unelte 

EXPRES SERVICE SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
TINTARENI, Judet Prahova 

 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole 
filetate, fabricarea de nituri si saibe 

F - LINE STORES SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 305, CAMERA 1(camera 
de zi), Judet Prahova  

  

FABCON INDUSTRY SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
BLEJOI, Nr. 41F, Judet Prahova 

 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, 
pentru constructii 

FACO SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Nr. 531, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

FAGURE COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003, clădirea C5, Judet Prahova 

  

FALLOW CONSTRUCT SERV 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
47 G, Judet Prahova 

  

FALLOW SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 49, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, ZONA TEXTILE, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Sat PLOIESTIORI, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Com. BLEJOI, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 47G, Judet Prahova  

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 
Transporturi rutiere de marfuri 

FANMAT TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 113, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de mărfuri 
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FARMACIA BRATU SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, P-ta. 

MIHAI VITEAZUL, Nr. 1, Bloc 26, Scara B, 
Etaj P, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

FAST SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
TINTARENI, Nr. 84, Judet Prahova 

 Fabricarea articolelor din sticla 

FASTCLIMA SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Nr. 1, STAłIA 
CFR, Ap. 1, Judet Prahova  

 Lucrări de instalaŃii tehnico-sanitare 

FEDESCU NICOLAE "LA 
TETEA" PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Nr. 38, Judet Prahova 

  

FERIATOUR INVEST SRL-D Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 132, Judet Prahova 

  

FESTIN MEDIA 
ADVERTISING SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
806, Judet Prahova 

  

FICU IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
47B, Judet Pr ahova 

 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobilare proprii 
sau inchiriate 

FIRCOM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
POMILOR, Nr. 7A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat TANTARENI-TARL. 14-PARC. 113, Judet 
Prahova 

 

FIRST CLASS DB 
AUTOSERVICE SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
BUDA, Nr. 949 A, Judet Prahova 

  

FIRSTO COM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str.VEGA, Nr. 14, Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

FISH HOUSE GRILL & PUB 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Bulevardul 
REPUBLICII, Nr. 196A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 943, str. DN1,Restaurant 
Primavera, Judet Prahova 

 

FIT COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 23A, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-
RESTAURANT,BAR Adresa: Comuna Blejoi, Drumul 
NATIONAL 1, Judet Prahova 

 

FLABOR LICSPROD SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. 
CALOTESTI, Nr. 339, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCłIE 
BLEJOI STR.MALU Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Nr. 279 A, Judet Prahova  

Fabricarea articolelor din sticlă 

FLAREV PRODCOM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,  ComerŃ cu ridicata al cerealelor, seminŃelor şi 
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STR.TELEAJEN, Nr. 80, Judet Prahova furajelor 

FLORA COM R SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 533, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

 FLORCRIS NI SRL Sediu social: Municipiul Câmpina, Aleea 
ROZELOR, Nr. 5, Bloc 5, Scara B, Ap. 1, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COM.ENGROSS BLEJOI STAND, Judet 
Prahova 

 

FLOREA A. ION ALEXANDRU 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 28, Judet Prahova 

  

FLOREA A. VASILE 
"SERVICII DE CONSTRUCłII" 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 14, Judet Prahova  

  

FLUENCE & MYO SRL Sediu social: Sat Albeşti-Paleologu, 
Comuna Albeşti-Paleologu, Nr. 258, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, in incinta "Galeriilor 
Comerciale" aflate in incinta "Centrului Comercial";, 
Judet Prahova 

 

FORMACONS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 520, Judet Prahova  

  

FORMATUS CENTER SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 801T, (tarlaua 16,parcela 104/30) 
construcŃia C1, camera cu simbolul „A1”, 
Judet Prahova 

  

FORTIME INVEST SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat BLEJOI, Nr. 180, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCŃIE 
Adresa: Comuna Blejoi, SAT BLEJOI,T.9,P.A 875, 
Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat Blejoi, 
Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, Judet Prahova 

Fabricarea produselor din beton pentru constructii 
 

FOT MID PRAESIDIUM - 
F.M.P SRL  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 276, camera 10, Judet 
Prahova  

  

FOT MID TRANSCON SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. G-
RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 27, Bloc 
44, Scara C, Etaj 3, Ap. 55, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-
COLECTARE,DEPOZITARE,LIVRARE SI 
PRELUCRARE MATERIALE REFOLOSIBILE Adresa: 
Comuna Blejoi, Sat PLOIESTORI-STR.INULUI, Nr. 
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276, Judet Prahova 

FRANCISC COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PIELARI, Nr. 14, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 77/PAVIL.A-COMPL.BLEJOI, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND29/PAVIL.B-COMPL.COM.BLE, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN GROSS-PAV.B STAND 17, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN COMPLEX FICU 
IMPEX BLEJOI Adresa: Comuna Blejoi, COMPLEX 
FICU IMPEX PAVILION A, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN BLEJOI 
COMPLEX FICU IMPEX SRL Adresa: Comuna Blejoi, 
Str. COMPLEX FICU PAVIL.B STAN, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, DRUM LOCAL DIN DN1B-FOSTĂ FER, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Depozit Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL. COM. EN-GROSS-STAND 29, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Depozit Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX COMERCIAL EN-GROSS-ST, Judet 
Prahova 

 

FRANGEVI TIP TOP SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 416, Judet Prahova  

  

FRĂłILĂ V. RĂZVAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
457, Judet Prahova 

  

FREE LINE GROUP SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 419E, Judet Prahova  

 ActivităŃi de întreŃinere corporală 

FRESH SABRO SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, 
Strada INDEPENDENłEI, Nr. 319, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 915A, în Centrul Comercial 
Ploieşti Shopping City, DN 1B, Km.6, spaŃiul comercial 
E04, Judet Prahova 

 

FRICOSU O. FLORIN ADRIAN Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,   
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ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Nr. 411A, Judet Prahova 

FRONTE MOB CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 122, Bloc 16C, Etaj 1, Ap. 
1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 936, parter + 
etaj, anexa A, B, C,, Judet Prahova 

 

FURNICA SERV SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Com. 
BLEJOI, Nr. 701, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCTIE-
FABRICAREA DE CONSTRUCłII METALICE SI 
PARTI COMPONENTE ALE STRUCTURILOR Adresa: 
Comuna Blejoi, Sat BLEJOI-STR.PRINCIPALA DC 1, 
Judet Prahova 

Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 
 

GAB 'ART TEHNIC SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 421D, Judet Prahova  

  

GABI MONTAJ MARMURĂ ŞI 
GRANIT SRL 

Sediu social: Sat Albeşti-Muru, Comuna 
Albeşti-Paleologu, Nr. 63C, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Str. INULUI, Nr. 
276, Judet Prahova 

 

GABRIELA GEORGIAN SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PRUNILOR, Nr. 8, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : BLEJOI COMPLEX 
BLEJOI-PAVIL.B STAND 22 Adresa: Comuna Blejoi, 
COMPLEX BLEJOI PAVILION B STA, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI-PAVILIONUL A-STANDUL 87 Adresa: 
BLEJOI, PAVILIONUL A-STANDUL 87, Judet Prahova 

 

GABYKO CONS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 65, Judet Prahova  

  

GADA MANAGEMENT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 800A, Judet Prahova  

  

GADIPET SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ROZETEI, Nr. 7, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 4, (MAGAZIA C4 
DIN INCINTA 1 A SC SCOM SA), Judet Prahova  

 

GAGA YANALE SRL Sediu social: Sat Găgeni, Comuna Pauleşti, 
Nr. 389, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Strada INULUI 

 

GALAX GANCIU SNC Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
HELIADE RADULESCU, Nr. 13A, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPL.EN GROSS-STAND C-13, Judet 
Prahova 

 

GALLIZIA FASHION SRL Sediu social: Municipiul Câmpina, Aleea 
LIVEZI, Nr. 17, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 915A, Unitatea nr. R41 
situată în Centrul Comercial Ploieşti Shopping 
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City,DN1B, km 6, Judet Prahova 

GAN STRADE SERVICE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
275, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

GASOCO SERV SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 484B, Judet Prahova  

  

GASYL TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

GAT CONSULT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
vila 25, Judet Prahova  

  

GAUCA COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
393, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

GAUDEAMUS SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
ALEXANDRU CEL BUN, Nr. 2, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. CENTRUL COM.EN GROSS-STAN, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, FOSTA FERMĂ ZOOTEHNICĂ, Judet Prahova 

 

GAZ-CAR MOTORS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
47B, construcŃia C1, etaj, camera 4, Judet 
Prahova  

  

GECA ESTATE SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 265, Judet Prahova  

 AgenŃii imobiliare 

GENEL TOURS SRL Sediu social: Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Str. 
AVRAM IANCU, Nr. 6A, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, Nr. FN, teren si C1-
motel cu o supraf.construita de 628mp, Judet Prahova 

 

GENERAL TAIMS JUNIOR 
SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 72E, Judet Prahova  

  

GENERAL TAIMS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 72E, Judet Prahova  

  

GENIRO SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat BLEJOI, STR. PRINCIPALA, Nr. 382, 
Judet Prahova 

 Lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale 

GEONIS TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de mărfuri 

GEORGESCU T. FLORIN-
CEZAR PERSOANĂ FIZICĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 871, Judet Prahova 

  



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 128 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
AUTORIZATĂ  
GEORGIANA 93 SRL Sediu social: Loc. Vălenii de Munte, Oraş 

Vălenii de Munte, Fundătura VICTORIEI, 
Nr. 4B, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.BLEJOI STAND 21 PAV.B, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.BLEJOI STAND 115/C, Judet Prahova 

 

GEREM MINERVA SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 801 T, Judet Prahova 

  

GEROM-INTERTRANS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI/ 
DN. 1 KM.5, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

GEVIFLOR SERV IMPEX SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 335, construcŃia C1, Judet Prahova 

  

GEZAPAN SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. ŞTIINłEI, Nr. 297, Judet Prahova  

 Alte activităŃi de servicii prestate în principal 
întreprinderii 

GHEFAB STIL SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
CIMITIRULUI, Nr. 658, Judet Prahova 

 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

GHEORGHE T. GEORGIAN 
"COMERł CU TEXTILE" 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
347, Judet Prahova 

  

GHERASIG GROUP AGENT 
DE ASIGURARE SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
851, Bloc Camera 2, Judet Prahova 

 ActivităŃi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii 

GIANNOTTI CLAUDIA 
FLORENTINA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 224, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, DN 1B, KM. 4 PLOIESTI - VALENI, 
HALA MICA, Judet Prahova 

 

GICOM & FABIO SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 127, Judet Prahova 

  

GIFAMO CONSTRUZIONI 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Strada 
RUDULUI, Nr. 44A, camera cu simbol 1, 
Scara A, Etaj P, Ap. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

GIGASOFT ROM SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. TELEAJENULUI, Nr. 76, Judet 
Prahova  

  

GILOS COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Sos. 
VESTULUI, Nr. 12, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Str. COMPLEX 
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 COMERC.FICUX IMPE, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Str. COMPLEX 
COMERC.FICUS IMPE, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COMERC.FICUS IMPE, Judet 
Prahova 

GIMAR FASTENERS IMPEX 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 411D, Judet Prahova  

  

GIPA TRANS SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. ŞCOLII, 
Nr. 586, CONSTRUCłIA C1, Judet 
Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

GIRAM IMPEX SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova  

 Lucrări de izolaŃii şi protecŃie anticorozivă 

GIULIANA IMPEX SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 395, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

GLANZ JUWEL 
DISTRIBUTION SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CAMELIEI, Nr. 7, camera C2, Bloc 34, 
Scara B, Ap. 27, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, km 6, Ploieşti 
Şhopping City, unitatea nr. R 401, Judet Prahova  

 

GLOBAL PROTECT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
TARLAUA 16, PARCELA 1/10, Judet 
Prahova  

 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

GLORIOSA GARDEN SRL Sediu social:' Comuna Bărcăneşti, 
BĂRCĂNEŞTI, Nr. 359C, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: 
Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

GLT CONSULTING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 69, Judet Prahova  

  

GO SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Nr. 416 A, Judet Prahova  

 ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanŃă tehnică legate de acestea 

GOFLOR SRL Sediu social: Sat Valea Screzii, Comuna 
Poseşti, Nr. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 71 Bis, Judet Prahova 

închirierea utilajelor de construcŃii şi demolare, cu 
persor de deservire aferent 

GOFLOR TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
339B, Judet Prahova  

  

GOSSIP CLOTHING SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
936, biroul nr.2, Judet Prahova  
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 GRECEANU SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 

VIOAREI, Nr. 45, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX FICU IMPEX SRL PAVIL., Judet 
Prahova 

 

GREPOD PODEANU SNC Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
MIRCEA CEL BĂTRÂN, Nr. 100, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 116,PAV.C COMPL.BLEJOI, Judet 
Prahova 

 

GRIGORE PETRUłA-
VIORICA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
125, Judet Prahova 

  

GRIGORE T. MARIN 
"PRESTĂRI SERVICII" 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
280F, Judet Prahova 

  

GRIGORE V. DAN-MIHAI 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
8, Judet Prahova 

  

GROZESCU GHE. MIHĂIłĂ 
GHEORGHE PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
DJ 102, Nr. 872, parcela 113/64, tarlaua 
18, Judet Prahova  

  

GRUDORA SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 720/1, Judet Prahova  

  

GUŞĂ D.L. CORNELIUS 
GABRIEL ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
COSMEŞTI, Nr. 7, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, DN 1B-KM 6, în mailul 
Centrului Comercial Carrefour Ploieşti, Judet Prahova  

 

GYONFRIZ STYLE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
166, Judet Prahova 

 Coafura si alte activitati de infrumusetare 

GYONFRIZ STYLE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
166, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, PiaŃa Agroalimentară, Judet 
Prahova 

 

H & H MEDIA SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Str. DN1 PLOIESTI-CAMPINA KM.5, Judet 
Prahova 

 ActivităŃi de radiodifuziune 

HANUL ŞOFERILOR 
BOEROIU TRANDAFIR SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1004, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : ALTE 
CATEGORII:PRODUCTIE,COMERT,DEPOZIT Adresa: 
Comuna Blejoi, Sat TANTARENI- "ŞCOALA 
TANTARE, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 

Restaurante 
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LUCRU:COM.BLEJOI SAT BLEJOI JUD.PH Adresa: 
COM.BLEJOI, SAT BLEJOI, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : ATELIER DE PRODUCłIE 
Adresa: Comuna Blejoi, Sat TINTARENI-INCINTA 
SC.TINTA, Nr. 320, Judet Prahova 

HANYSHK ELECTROSERV 
SRL 

Sediu social: Sat Doftana, Comuna Telega, 
Nr. 117A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
GALERIEI COMERCIALE, Judet Prahova  

 

 HARTION SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
BRUMARELELOR, Nr. 5, Bloc 122, Scara 
A, Ap. 8, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, FOSTĂ FERMA ZOOTEHNICĂ, Judet Prahova 

 

HATTRIC TRANSCONST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 800R, Judet Prahova  

  

HAUSER GROUP SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CAROL DAVILA, Nr. 4, Bloc 123E, Scara 2, 
Etaj 4, Ap. 37, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 921, tarla 15, parcela 
A87/29, Judet Prahova 

 

HELEN FILM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
584, Judet Prahova 

  

HELP - VET CONSULTING 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 224, Judet Prahova  

 ActivităŃi veterinare 

HELP MINISTRIES 
INTERNATIONAL SRL 

Sediu social:' Comuna Blejoi, D.N. 1 
PLOIETSI-CAMPINA KM.5, Judet Prahova 

 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate 

HERVE BETON PREST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 15, Judet Prahova 

  

HESPERIDA IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Sos. 
NORDULUI, Nr. 7, Bloc 12, Scara C, Ap. 
54, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX GEROM,ST 70, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX GEROM, STAND 46, Judet 
Prahova 

 

HIDROCOS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 31, Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

HOWIE SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
SERG.MATEESCU GHEORGHE, Nr. 18, 
Bloc 10, Scara C, Ap. 117, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PLOIESTI CAMPINA, Nr. 55, Judet Prahova 

 

 HUMANA PEOPLE TO Sediu social: Municipiul Ploieşti, Strada Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU  
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PEOPLE SRL TRAIAN VUIA, Nr. 14B, Judet Prahova  Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 1200, SPAłIU 

COMERCIAL ÎN INCINTA REAL HYPERMARKET., 
Judet Prahova  

IACOB IMPEX SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Nr. 639, Judet 
Prahova  

 Cafenele şi baruri fără spectacol 

IACOB ST. LOREDANA 
NICOLETA "COMERł CU 
DIVERSE 
PRODUSE"ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. DELI MARCU, Nr. 205, Judet Prahova  

  

IACOBESCU & GUTU SNC Sediu social: Comuna Brazi, Sat Negoesti, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEXUL COMERCIAL, judet Prahova 

 

IANCU I. LAURENłIU - 
MARIA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 411E, Judet Prahova  

  

IANGIL PROD CONS SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. GHE. 
GR. CANTACUZINO, Nr. 212A, Bloc 133A, 
Etaj 1, Ap. 7, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCłIE 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 4, Judet 
Prahova  

 

IC & PARTNERS SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
BANATULUI, Nr. 4, Bloc 36 E, Etaj P, Ap. 
2, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : BIROU Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PRINCIPALA, Nr. 176, Judet Prahova  

 

IDA STAR COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
DEPOULUI, Nr. 6, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
BLEJOI COMPLEX FICU IMPEX SRL PAVILION A 
STAND 62 Adresa: BLEJOI, COMPL.FICU IMPEX 
PAV.A/62, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : COMERł Adresa: Comuna 
Blejoi, ŞOSEAUA DE CENTURĂ(DN1A), Nr. FN, Judet 
Prahova  

 

IFAN TEHNOPREST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
337, Judet Prahova 

 Fabricarea altor produce chimice n.c.a. 

ILIESCU GHE. MARIANA 
„COMERł CU PRODUSE 
ALIMENTARE” 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 780E, Judet Prahova  

  

ILMIDAR COM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
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PLOIESTIORI, Nr. 326, Judet Prahova  Ploieştiori, Comuna Blejoi, Str. OGRĂZI, Nr. 639, Judet 

Prahova  
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

IMPAC OFFSHORE 
ENGINEERING (ROMÂNIA) 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 743C, cam.1, Judet Prahova 

  

IMPULS FEERIK STIL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
658, Judet Prahova 

 Baruri si alte activitati de serviré a bauturilor 

INASILV COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
567, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

INDMET CONS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. INULUI, 
Nr. 276 A, Judet Prahova 

 Intermedieri în comerŃul cu material lemnos şi de 
constri 

INFINITY SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
TÂRGOVIŞTEI, Nr. 11, Etaj 2, Ap. CAM.21-
26, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, km. 6, unitatea nr. 
E 05, Ploieşti Shopping City, situat în extinderea 
centului comercial Carrefour Ploiesti, Judet Prahova 

 

INGALANTIS MCBL TRADE 
SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 71 D, Judet Prahova 

 AgenŃii imobiliare 

 INSPET SA Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
DEMOCRAłIEI, Nr. 15, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : FABRICA DE OXIGEN 
Adresa: Comuna Blejoi, D.N.1-KM.5, Judet Prahova 

 

INTERNATIONAL-
CONSTRUCT COMPANY SRL  

Sediu social: Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 196A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, ZONA FEDERALCOOP, Nr. F.N., Judet 
Prahova 

 

INTERVAMO COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CURCUBEULUI, Nr. 29, Bloc 1G, Ap. 17, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PAV. B-, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PAV. C STAND 118, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU-
BLEJOI COMPLEX COMERCIAL EN GROSS 
PAVILION B 45 Adresa: BLEJOI, COMPLEX 
COMERC.PAVILION B 45, Judet Prahova 

 

IOANA & DAVID SERV SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 72C, Judet Prahova  

  

IONDRAS COMPANY 
PRODEXIM SRL  

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, Nr. 70, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ? ÎAdresa: Sat Blejoi, 
Comuna Blejoi, Str. S.C.FICU IMPEX-ST.78, PAV, 
Judet Prahova 
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IONESCU A. ANCUłA-
DIAMANTA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 208, Judet Prahova  

  

IONESCU D. ALEXANDRINA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 139, Judet Prahova  

  

IONESCU E. NICOLETA-
LAURA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 72C, Judet Prahova  

  

IONESCU L. BOGDAN LIVIU 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş 
Boldeşti-Scăeni, Str. STADIONULUI, Nr. 
3D, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. NUCILOR, Nr. 
103, Judet Prahova  

 

IORDACHE T. VICTOR 
"COLECTARE FIER" 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 20, Judet Prahova  

  

IORDAN V. ANGELICA 
"ANGY" ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ  

Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALĂ, Nr. 221, Judet Prahova 

  

IRONMET ECO STYL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
458, camera 5, Judet Prahova 

  

ISPEP GLOBAL CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
806, Judet Prahova 

  

ISTRATE T. DANIELA 
GEORGETA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Strada 
LACUL BÎLEA, Nr. 5, Bloc 88, Scara B, Etaj 
2, Ap. 29, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 257, Judet Prahova 

 

ITAL CAFFE PRODEXIM SRL Sediu social: Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş 
Boldeşti-Scăeni, Str. FAGULUI, Nr. 7, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, Nr. 967, Judet 
Prahova 

 

IVAN MARIANA "IVAN" 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 208, Judet Prahova  

  

IVAN S. CONSTANTIN 
STELIANA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
270A, Judet Prahova 

  

IVMONTAJ SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 676, Judet Prahova 

  



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 135 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
IZOFINAL SERVICE SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, 

Strada DOROBANłI, Nr. 10, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU Mod 
dobândire: Închiriere 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, T14, PARCELA 
CC1171, Judet Prahova 

 

JASMIN-LEILA 
INTERNATIONAL SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Strada DN1, Nr. 931, KM5, biroul nr. 17, 
Etaj P, Judet Prahova 

  

JERCAN PETRONELA-
CRISTINA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 411 A, Judet Prahova 

  

 JETOIL SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PODUL INALT, Nr. 11, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-
BENZINARIE Adresa: Comuna Blejoi, Sos. DE 
CENTURA PLOIESTI NORD, Nr. KM.70, Judet 
Prahova 

 

JOLTECH ENTERPRISES 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
VILA 12, Judet Prahova  

  

JOWISSA MAX SERV SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Nr. 750, Judet Prahova 

 Alte lucrări speciale de construcŃii 

JUISY SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, 
Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

JUNGHEATU I. DAN 
LAURENłIU 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 431, Judet Prahova 

  

JUNGHEATU V. CORINA 
NICOLETA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 431, Judet Prahova  

  

KADUMI COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
DEALUL CU PIATRA, Nr. 3, Bloc 28A, Ap. 
3, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX COM.PROMIN STAND D 37, Judet 
Prahova 

 

KALVA SOLUTIONS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
677, Judet Prahova 

  

KAPRONI CONSTRUCT SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. 
ŞOSEAUA DE CENTURĂ PLOIEŞTI-
NORD, Km.70, Judet Prahova  

 ConstrucŃii de clădiri şi lucrări de geniu 
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KAPRONI HOTELS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 

PODULUI, Nr. FN, Judet Prahova 
 Hoteluri si alte facilitati de  cazare similare 

KAPRONI SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. SOS. DE 
CENTURA PLOIESTI NORD, KM.70, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : ALTE 
CATEGORII:PRODUCTIE SI COMERT Adresa: 
Comuna Blejoi, Sos. DE CENTURA KM.70, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Sos. DE CENTURA (DN1A), Nr. FN, 
Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : DEPOZIT Adresa: Comuna 
Blejoi, Judet Prahova 

Fabricarea articolelor din fire metalice 
 

KAPRONI TRANSPORT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
47B, BIROUL 1, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

KARICLADI TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 631, Judet Prahova 

  

KART CLUB CENTER SRL Sediu social: Sat Berceni, Comuna Berceni, 
Str. TELEAJENULUI, Nr. 620A, Camera 
nr.1, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, ÎN PARCAREA 
CENTRULUI COMERCIAL, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Drumul DN 1B, KM 6, în 
parcarea centrului Comercial Carrefour Ploieşti,, Judet 
Prahova 

 

KASTA COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
DEMOCRATIEI, Nr. 90, Bloc G2, Ap. 6, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII: 
VULCANIZARE AUTO Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna 
Blejoi, Nr. 401, Judet Prahova  

 

KAZAMIA PROD SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Drumul 
NATIONAL 1 KM.5, Nr. 931, Judet Prahova 

 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

KONIEDY SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
LAGĂRULUI, Nr. 840, Judet Prahova 

  

KOSTAFLOR SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
CALOTESTI, Nr. 334, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

KRINOS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
COM.BLEJOI, Judet Prahova  

 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate 

KUL-MAR SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat BLEJOI, STR. PRINCIPALA, Nr. 516, 
Judet Prahova  

 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 
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LABO RODICA MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 307, Judet Prahova 

  

LAMBĂ T. TOMIłĂ GABRIEL 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 276, Judet Prahova 

  

 LANDMARKT AUTO SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CRIŞAN, Nr. 74 B, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : COMERł CU 
AUTOVEHICULE Adresa: Comuna Blejoi, SAT 
łÂNłĂRENI, tarlaua 11, parcela 148, Judet Prahova  

 

LARKO AUTO SERV SRL Sediu social: Sat Catunu, Comuna Drajna, 
tarla 34, parcela 1567, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Parcela 229/44, 
229/43, Tarla 30, Judet Prahova 

 

LARYCAS SERVCOM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
821, Judet Prahova 

  

LASER GRAPHICS SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
ŞOSEAUA DE CENTURĂ (DN1A), hala 
nr.1, Judet Prahova 

  

LAU & ANY SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
LACULUI, Nr. 10, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. DRUM LOCAL DIN 
DN 1A, T-29, P-221/136,, Judet Prahova 

 

LAUREL COM IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
72, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat Blejoi, 
Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, Nr. 533, Judet Prahova  

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

LAVYMAR SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
144, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 31, Judet 
Prahova 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

LAZĂR BIBI SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 280, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, zona Gării, în PiaŃa 
Agroalimentară, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, (ZONA GĂRII) ÎN 
PIAłA AGROALIMENTARĂ, SPAłIUL NR.6, Judet 
Prahova  

 

LAZĂR COMPANY SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 280, camera 1, Judet Prahova  

  

LEGAL AROMA FLUX SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,   
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Str. INULUI, Nr. 276, construcŃie C1, contur 
19-22, Judet Prahova 

LEMET SRL Sediu social: Municipiul Câmpina, Str. 
ROMANITEI, Nr. 1, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1B, Nr. 915 A, zona 
Km. 6, Judet Prahova 

 

LEMN STORE INVEST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. CENTURII, Nr. 654, camera 1, Etaj P, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, T25, P208/28, 
Judet Prahova 

 

LETAFIN IMPEX SRL Sediu social: Comuna Berceni, Nr. 35, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. CENTURA,COMPL.BLEJOI,ST 1, Judet 
Prahova 

 

LIBERTA VLAD SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CAMELIEI, Nr. 18, Bloc 23, Ap. 21, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX MARIN SUPERLUX-ST, Judet 
Prahova 

 

LICO STOICA SNC Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat PLOIESTORI, STR. TELEAJEN, Nr. 
522, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

LICONA SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MOCANILOR, Nr. 5, Bloc 59, Ap. 37, Judet 
Prahova 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. DN 1 STAND 23, Judet Prahova 

 

LICSANDRU GHE. SILVIU-
IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
368, Judet Prahova 

  

LICSAS CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALĂ, Nr. 368, Judet Prahova 

 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

LICSAS TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 276J, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

LIMEX COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Com. BLEJOI, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, P-ta. AGROALIMENTARĂ, 
(Zona Gării),, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, PIAłA AGROALIMENTARĂ, 
ZONA GĂRII, Judet Prahova  

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

LIONWORLD GAMES SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi,   
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Nr. 424E, Judet Prahova  

LIOSTIN CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 181, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat Blejoi, 
Comuna Blejoi, Sos. PLOIESTI-VEST, Judet Prahova 

Fabricarea elementelor din beton pentru construcŃii 

LISIVINT VINTILA SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
OVIDIU, Nr. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. DN1-COMPL.GEROM INTERTR., Judet 
Prahova 

 

LOGITEH DEVELOPMENT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
913, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata nespecializat 

LOGMAX COMPANY SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, camera 1, Bloc 34B, 
Scara A, Etaj P, Ap. 2, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
Galeriei Comerciale a Centrului Comercial real, SpaŃiul 
nr.1 şi SpaŃiul nr.2, Judet Prahova 

 

LORESAL SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GENERAL ION DRAGALINA, Nr. 10, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
COMPLEX PROMIN STAND E42 Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova 

 

LORYS MOTORS PARTS 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
305, Judet Prahova 

 Comert cu ammanuntul de piese si accesorii pentru 
autovehicule 

LOYALTY ROSERV SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
OREZARILOR, Nr. 3, Bloc 25, Scara A, 
Etaj P, Ap. 4, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 489, Judet Prahova 

 

LUCKY 92 SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
921, Judet Prahova 

 întreŃinerea şi repararea autovehiculelor (fără 
reparaŃiile executate în întreprinderi organizate de tip 
industrial) 

LUIORED COM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. OGRĂZII, Nr. 639, Judet Prahova 

  

LUNCĂ FRUCT-LEG IMPORT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
283, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete 
al altor produse 

LUSCAN D. ION 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
912S, Judet Prahova 

  

LYDOLI COM SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Str. LACRAMIOAREI, Nr. 257, Judet 
Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

LYFSTAR SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 68, Judet Prahova  

 ActivităŃi ale agenŃiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; 
activi de asistenŃă turistică n.c.a. 
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LYLYUM-COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 

EROILOR, Bloc 14.A, Scara A, Etaj 2, Ap. 
9, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Drumul NATIONAL 1-STAND 10-GER, Nr. 
KM.5, Judet Prahova 

 

LYYO SOLUTIONS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
458, Judet Prahova 

 Agentii imobiliare 

M & V IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
M.KOGĂLNICEANU, Nr. 36, Etaj 2, Ap. 8, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND PAV.B, Judet Prahova 
 

 

M T G SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MARAMUREŞ, Nr. 2A, Etaj 2, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, DN1B-KM.6, Centrul Comercial Ploieşti 
Shopping City, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, DN 1B, CENTRUL COMERCIAL CARREFOUR 
PLOIEŞTI, Judet Prahova  

 

M.D.M. DET EUROCONSULT 
SRL 

Sediu social: Comuna Blejoi, SAT 
TANTARENI, Nr. 71D, Judet Prahova 

 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

MACHE ŞT. DANIELA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 116, Judet Prahova  

  

MADRE CUCINA 
RISTORANTE SRL 

Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
CERBULUI, Nr. 3, camera nr.3, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, KM.6, unitatea 
nr.E95, Judet Prahova  

 

MAGAZINUL DE MUZICĂ 
SRL 

Sediu social: Sat Popeşti, Comuna Brazi, 
Str. PĂRULUI, Nr. 9, camera 1, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
Galeriei Comerciale Real, Judet Prahova 

 

MAGIS DISTRIBUTION SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, Nr. 33, Bloc 34 B, Etaj 
7, Ap. 21, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COMERCIAL, Judet Prahova 

 

MANELIS COM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, STR. CENTURII, Nr. 654, 
Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vâ predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

MANOLE N. ALINA "URSUL-
POLAR" PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Nr. 53, Judet Prahova  
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MANU STARSERV SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 

Nr. 2C, Judet Prahova 
  

MARCOM TRADING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
T-25,P-1249, Nr. 82, Judet Prahova 

  

MARCORIN HDI SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 281 D, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de mărfuri 

MARIIORI SERVICE SRL Sediu social:' Loc. Vălenii de Munte, Oraş 
Vălenii de Munte, Strada ŞTEFAN CEL 
MARE, Nr. 33A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 25, Judet Prahova 

 

MARIN BOGDAN-GEORGIAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
853, Judet Prahova 

  

MARIN I. OANA GABRIELA 
"ALPHA ACT" PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
41, Judet Prahova 

  

MARIN N. MARIAN COSTIN 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 712, Judet Prahova  

  

MARIN SUPER LUX SRL Sediu social: Comuna Ciorani, Com. 
CIORANI, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII: 
INCHIRIERI SPATII COMERCIALE Adresa: Comuna 
Blejoi, IN INCINTA SC 22 DECEMBRIE SA, Judet 
Prahova 

 

MARINOS AUTOSERV SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Cart. ALBERT, tarlaua 16, parcela 
Cc104/12, Cc104/13, lotul 1, Judet Prahova 

 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

MARINOS CONSTRUCT SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. G-
RAL TRAIAN MOSOIU, Nr. 2, Bloc 
TOLSTOI, Scara D, Etaj 2, Ap. 33, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCłIE 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, T-16,P-
104/12,104/13, Judet Prahova  

 

MARLEN PRODCOM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
REPUBLICII, Nr. 307, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 1200, în parcarea Galeriei 
Comerciale a Centrului Comercial Real;, Judet Prahova  

 

MASTER TECHNIC INSTAL 
SRL  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 409, Camera 1, Judet Prahova  
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MATPO CONSULTING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 

Nr. 773, (birou), Judet Prahova 
  

MAVIR DIED INVEST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
180, camera 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, Nr. 
100j, Judet Prahova  

Comert cu ridicata al materialului Lemnos si al 
materialelor de constructii si echipamentelor sanitare 

MAYR MELNHOF 
PACKAGING ROMANIA SRL 

Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI 
STR.DN 1, Nr. 920, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, Nr. 1B, DN 1B, KM 4, PLOIESTI-
VALENI, Judet Prahova 

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a 
ambalajelor din hartie si carton 

MĂDAN GEOMAR SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
756B, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 253, Judet Prahova 

 

MEDIMFARM SA Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
TARGOVISTEI, Nr. 11, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : FARMACIA MEDIMFARM - 
TOPFARM BLEJOI Adresa: Comuna Blejoi, DN 1, Km 
6, "Ploieşti Shopping City", Judet Prahova 

 

MEIJIN COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ZIDARI, Nr. 14, Bloc 9H1, Etaj 4, Ap. 17, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMP. EN-GROSS STAND 55,PAVIL, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, IN CADRUL SC"FICU " SYAND 55, Judet 
Prahova 

 

MENADA SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. MIHAI 
BRAVU, Nr. 36, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 410D, Judet 
Prahova  

Alte lucrări de instalaŃii 
 

MERCURY LIGHTING SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. DN1, KM 
65+46 DR, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor 

MERIDIAN 26 SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
SONDELOR, Nr. 6, Bloc 10 B, Scara A, 
Etaj 3, Ap. 13, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX FICU IMPEX-STAND 141, Judet 
Prahova 

 

MERIDIANA SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, P-ta 
VICTORIEI, Nr. 7, Bloc A.EST, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 4, Str. Fabricii, parter, etaj 1, 
C6, Judet Prahova 

 

MERIS IMPEX SRL Sediu social:' Comuna Lipăneşti, Str. 
BISERICII, Nr. 452, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX BLEJOI, ST.60,PAV., Judet 
Prahova 

 

METLUC IDEAL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
85, Judet Prahova 

  



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 143 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
METRO ASKIN IMPEX SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, SAT BLEJOI 

NR.941, Judet  Prahova 
 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 

produselor proaspete de patiserie 

METRO SRL Sediu social: Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, 
Nr. 941A, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al 
materialelor de constructii si echipamentelor sanitare 

MIABCOM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 307.A, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vâ predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

MIABCOM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 307.A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat BLEJOI, Nr. 335, Judet Prahova 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

MIDANY COMPANY SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
173, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

MIHĂESCU VIRGINIA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
636A, Judet Prahova 

  

MIMSEV MOB SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. LUNEI, Nr. 398, Judet Prahova  

  

MINASAN FM TOURS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. STUPINII, Nr. 318, Judet Prahova 

  

MINERAL EXCHIM SRL Sediu social: Sat Poiana Câmpina, 
Comuna Poiana Câmpina, Nr. 179 A, Judet 
Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, tarla 30, parcela 236, Judet 
Prahova 

 

MIRGLASS CRIS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
CENTURA DE EST, Nr. F.N., Judet 
Prahova 

 Fabricarea articolelor din sticla 

MIRO SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
LUGOJANA, Nr. 5A, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMP. COMERCIAL EN-GROSS.BLEJ, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Depozit Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN-GROSS MARIN SUPER LU, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX FICU PAVILION B STAND, Judet 
Prahova 

 

MISALIS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Nr. 66, Judet 
Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
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si tutun 

MISTELROX SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Sat PLOIESTIORI, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vâ predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

MIŞCĂ I. ANCA DANIELA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
TINTARENI, Nr. 306, Judet Prahova  

  

MIŞCĂ I. VASILE 
ALEXANDRU 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 306, Judet Prahova  

  

ML RADULESCU SNC Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
BUCURESTI, Nr. 33, Bloc 12A, Ap. 40, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI CAMPINA, Judet Prahova 

 

MMM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
933, Judet Prahova 

  

MOBCLIM DECOR SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova  

 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

MOBEL AUTO SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
915C, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 
Transporturi cu taxiuri 

MOBEL COMPUTERS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
915C, Judet Prahova 

 Activitati de editare a altor produce software 

MOBEL CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
DN1B, KM5, Etaj 1, Judet Prahova 

 ConstrucŃii de clădiri şi lucrări de geniu 

MOCANU DANIELA - 
ACTIVITĂłI DE 
CONSULTANłĂ PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 260, Judet Prahova  

  

MODAMART CONF SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
979, Judet Prahova 

 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc 
n.c.a. 

MODYALT SHOP SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GH.GR. CANTACUZINO, Bloc 10.C, Etaj 7, 
Ap. 30, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Ansamblul 
Rezindential "IRISH PARK", Judet Prahova  

 

MOISE CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 75, Judet Prahova  

 ConstrucŃii de clădiri şi lucrări de geniu 

MONA SRL Sediu social: Comuna Puchenii Mari, Sat 
PIETROSANI, Nr. 784, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI-CAMPINA,DN 1,KM, Judet 
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Prahova 

 MOREDI SERV SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CAMELIEI, Nr. 22, Bloc 22 B, Scara B, Etaj 
P, Ap. 4, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRUM 
Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 1200, Judet Prahova 

 

MOTORMANIA IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
823L, Judet Prahova 

 întreŃinerea şi repararea autovehiculelor 

MOUNTAIN DISTRICT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
930, mansarda, birou nr.1, Judet Prahova 

  

MULTIPASS TRADING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 830, Cladirea A’, Scara 1, Etaj 2, Ap. 
13, Judet Prahova  

  

MUŞA AL. LUMINIłA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
466, Judet Prahova 

  

MYSTY STYLE SRL Sediu social: Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
Str. CARPAłI, Nr. 1, Bloc 53, Scara A, Etaj 
1, Ap. 8, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta Galeriei 
Comerciale a Real Hypermarket, Judet Prahova 

 

NADIR TRANS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, 
Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 
 

NAE TRANS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 287, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

NAIDEN S. ION PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 718 E, Judet Prahova  

  

NAIDEN ŞT. DRAGOŞ-
CRISTIAN PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 383, Judet Prahova  

  

NAJINA M 82 - IMPEX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CRISAN, Nr. 6 B, Bloc 129 F, Scara A, Etaj 
P, Ap. 3, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND NR.18-MARIN SUPER LUX, Judet 
Prahova 

 

NALDO IMPEX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
COSMONAUłILOR, Nr. 2 A, Bloc 124 C, 
Scara A, Etaj P, Ap. 2, Judet Prahova 
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1, KM 6, Unitatea nr. R42, 
Ploieşti Shopping City , Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
Galeriei Comerciale, Judet Prahova  
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NAPPA COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 

979, Judet Prahova  
  

NEAGU A. ILIE PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 189E, Judet Prahova  

  

NECULA A. MIHAELA 
FLORINA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALĂ, Nr. 356A, Judet Prahova 

  

NECULA GHE. GEORGIANA 
CĂTĂLINA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 398B, Judet Prahova  

  

NEIRA CONS PROD SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, 
STR DN 1 A, Nr. 33B, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru 
autovehicule 

NEOGEO INVEST SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
GOLEŞTI, Nr. 14, ConstrucŃia C2, Etaj, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1B, KM 6, din cadrul 
Centrului Comercial Ploieşti Shopping City, spaŃiul 
R49, Judet Prahova 

 

NEOSERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
I.L.CARAGIALE, Nr. 7, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 941A, Judet Prahova 

 

NIADI INTERMED SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
RÎŞNOVENILOR, Nr. 1, Bloc 54, Scara B, 
Etaj 3, Ap. 33, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Galeriile 
Comerciale Real, Judet Prahova  

 

NIANA INVEST SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
85, corp A, Judet Prahova 

 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

NICA & NICA SNC Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALA, Nr. 129, Judet Prahova  

 Activitati de asistenta medicala specializata 

NICA I. ADRIAN ION 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 480, Judet Prahova 

  

NICODAN BULK RETAIL SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 410, Judet Prahova 

  

NICOLAE GH. ION 
"MORĂRIT" PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Pauleşti, Comuna 
Pauleşti, Sat PAULESTI, Nr. 475, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : MOARA Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat TANTARENI, Judet Prahova 

 

NICOLAS LUCA SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
957, Judet Prahova 

 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 147 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
NICOLSER SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 

49, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Tarlaua 20, 
Parcelele 1154, 1155 şi 1158, Judet Prahova  

Restaurante 

NICOM IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
LUPENI, Nr. 3, Bloc M9, Ap. 12, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str., Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND 124, Nr. pav c, Judet Prahova 

 

NIMOLCO PETROLEUM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
COSMINELE, Nr. 14, Bloc 163 A, Etaj 1, 
Ap. 4, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MOL PLOIEŞTI 3 - DN1, 
KM63 Adresa: Comuna Blejoi, DN1, km 63+300, Judet 
Prahova 

 

NIMRAM CONSULTING SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 737E, Judet Prahova 

  

NIłOI DANIEL-FLORIAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
444, Judet Prahova 

  

NIłU AUTO II SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
245, Judet Prahova 

 Scoli de conducere (pilotaj) 

NIłU P. GABRIELA 
"GABRIELA" PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 373, Judet Prahova  

  

NOD PREST CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
313E, Judet Prahova 

 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

 NORICARM-FA SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PREDELUS, Nr. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COM.ST.68,PAV.A, Judet 
Prahova 

 

NOSOTROSS GROUP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, T2, 
PCc 68,nr.cadastral 1723, Judet Prahova 

 ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanŃ tehnică legate de acestea 

NOU TRADING SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CRIŞAN, Nr. 10B, Bloc 130A, Scara A, Ap. 
19, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PAVILIONUL B-STAND 40, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI COMPLEX-PAVILIONUL B40 Adresa: 
BLEJOI, PAVILIONUL B40, Judet Prahova 

 

NUłILIV COOL SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. ŞAPTE 
CASE, Nr. 304, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

OCTAVIA COMPANY SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi,  ActivităŃi de contabilitate, revizie contabilă, 
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Str. OGRAZII, Nr. 638 A, Judet Prahova consultanŃă în domeniul fiscal 

OILOPROD IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Câmpina, Str. 
PROGRESULUI, Nr. 18, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova 

 

OLDFAN EXPEDITION SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 694B, Judet Prahova  

  

OLIMPIA SERV SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 487, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

OLIVA PRODIMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
COM.BLEJOI, Judet Prahova 

 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate 

OMEGA M.I.SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
PETROCHIMISTILOR, Bloc 47, Scara A, 
Ap. 11, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. GARII, Judet Prahova 

 

OMNIUS COMIMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MAGHIRAN, Nr. 7, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COM.PROMIN SA STA, Judet 
Prahova 

 

ONASTEL INTEL SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 229, Judet Prahova  

  

OPREA A. DUMITRU 
"TRANSPORT MARFĂ" 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 66, camera 2, Judet Prahova  

  

 ORESTE COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GEORGE COŞBUC,CENTR.COM.ST.1, 
Nr. 18-20, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PL.CAMPINA DN 1-KM 5-STAN, Judet 
Prahova 

 

ORIZONT PROD LEMN SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
ORIZONT, Nr. 2, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCłIE 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALA-DEPOZIT 
EN GRO, Nr. 15, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:COM.BLEJOI SAT PLOIESTIORI NR.405 
JUD.PH Adresa: COM.BLEJOI, SAT PLOIESTIORI, 
Nr. 405, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, fosta fermă 
zootehnica, Judet Prahova 

 

ORMONDI COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat  ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
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PLOIESTIORI, Judet Prahova vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi şi tutun 

OTODIX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CIPRIAN PORUMBESCU, Nr. 9, Bloc 15, 
Ap. 41, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, DN 1B, Km.4 Ploieşti-Văleni, 
Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

OVERALL SOLUTIONS AND 
CONSULTING SRL 

Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. DRUM 
LOCAL (FOST DN1), Biroul nr.3, Judet 
Prahova 

 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

PACIFICO INTERIOARE SRL Sediu social:’ Sat Ploieştiori, Comuna 
Blejoi, Str. REPUBLICII, Nr. 333, DN 
1,camera 8, Etaj 1, Judet Prahova 

  

PAL EUROFOREST GROUP 
SRL 

Sediu social: Sat Cocorăştii ColŃ, Comuna 
Cocorăştii ColŃ, Nr. 13, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 891, Judet 
Prahova 

 

 PALTINET SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CATINEI, Bloc 28 C, Scara A, Etaj 1, Ap. 8, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, SAT PLOIEŞTIORI, Judet Prahova  

 

 PAMA SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MARASESTI, Nr. 57, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 420, Judet Prahova  

 

PANAIT G. MIHAELA 
CORNELIA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 297, Str. ŞtiinŃei, Judet Prahova  

  

PANDA MILITARU SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CLEMENTEI, Nr. 38, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COMERCIAL-STAND, Judet 
Prahova 

 

PANTABCOP SERV SRL Sediu social: Comuna Brazi, Sat POPESTI, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Centrul 
Comercial, Judet Prahova 

 

PANUM LOGISTICS INVEST 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
31, Judet Prahova 

  

PATY FARM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 8001, Judet Prahova 

  

PĂUN I. GEORGETA - 
COMERł CU CEREALE 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 206, Judet Prahova 
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  
PĂUN V. LUCIANA-MARINA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 272, Judet Prahova  

  

PEISART INVEST SRL Sediu social: Sat Pauleşti, Comuna 
Pauleşti, tarlaua 12, parcela 610/11, 
clădirea C1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, situat între cele două intrări ale 
Centrului Comercial Carrefour Ploieşti din DN 1B, km 
6, Judet Prahova 

 

PENSTAR IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
532, Judet Prahova 

  

PERIMOT PREST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 284, Judet Prahova 

  

PERMANENT CLOTHING 
ROMANIA SRL 

Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat BLEJOI KM 65 - D.N. 1, Nr. F.N., Judet 
Prahova 

 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu 
exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 

PERO CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
357D, Judet Prahova 

 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

PETCU I. OLGA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 351, Judet Prahova  

  

PETMODY SHOP SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 903, Judet Prahova 

  

PETRESCU GH. ION "PEZID" 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 737, Judet Prahova 

  

PETROCONDUCT SA Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Sos. 
VESTULUI, Nr. 33, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE 
CATEGORII:COMERT CU DEŞEURI Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI BRAŞOV DN1,KM 4,, Judet 
Prahova 

 

PETROLUBE DISTRIBUTION 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 137A, Judet Prahova 

  

PETRONIC SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
957, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si 
gazosi al produselor derivate 

PETRYON COM SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
GLADIOLELOR, Nr. 17, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
COM.BLEJOI Adresa: COM.BLEJOI, COM.BLEJOI, 
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, FOSTA FERMA ZOOTEHNICA BLEJOI, Judet 
Prahova 

PEX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 
Nr. 145, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : SERVICE AUTO ŞI 
COMERł CU AUTOVEHICULE Adresa: Sat łânŃăreni, 
Comuna Blejoi, Str. DN 1B, TARLAUA 31, Judet 
Prahova  

 

PHARMWAY M & A 
DISTRIBUTION SRL  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
PLOIEŞTIORI, Nr. 800I, Judet Prahova  

  

PHOENIXY SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, DN1, 
Nr. 12, (în incinta fosta Avicola), Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 823K, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 823J, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 821L, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 821K, Judet 
Prahova  

 

PIEPSAL SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
ÎNFRĂłIRII, Nr. 5A, Bloc 67bis, Scara D, 
Etaj 4, Ap. 151, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

PISĂU GHE. ELENA 
"RALUS" ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 406, Judet Prahova  

  

PISĂU I. NICOLAE 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 406, Judet Prahova 

  

PITVAS CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 71 E, Judet Prahova 

 ConstrucŃii de clădiri şi lucrări de geniu 

PLASTICOM SRL Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
M.EMINESCU, Nr. 17, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMP.COM.EN-GROS MARTIN SUPER, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
Blejoi, COMPL. COM. EN-GROSS, STAND 7, Judet 
Prahova 

PLEDANU COM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Com. 
BLEJOI, Nr. 828, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

PLEDANU COM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Com. 
BLEJOI, Nr. 828, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PRINCIPALA - ZONA CENTRU, Judet 
Prahova  

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

PLEDANU SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
823L, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 538B, Judet Prahova 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

PLOIESTI SHOES SRL Sediu social:' Comuna Pauleşti, FERMA 3 
MOVILA VULPII-HALELE 3 SI4, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Sos. PLOIEŞTI-VĂLENI,FERMELE 8, 
Judet Prahova  

 

PLUMB CITY CONS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 23A, Judet Prahova  

  

POIANA PRODCOM V SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
STR. SILVINEI, Nr. 145, Judet Prahova  

 ProducŃia şi conservarea cărnii de pasăre 

POIANA PRODCOM VALER 
SRL  

Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
TANTARENI-PLOIESTORI, STR.SILVINEI, 
Nr. 145, Judet Prahova 

 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 

POIANA REGINEI SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
DN1 KM5, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din 
carne, in magazine specializate 

POP GLOBAL SPF TRADING 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Strada 
PETRU PONI, Nr. 29A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 212A, Judet Prahova 

 

POPA V. GEORGETA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
617, Judet Prahova 

  

POPASUL CASA 
ARDELEANĂ 2008 SRL 

Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
833, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, SAT BLEJOI, Nr. 912B, Judet 
Prahova  

 

POPASUL CASA 
ARDELEANĂ 2008 SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
833, Judet Prahova 

 Restaurante 

POPESCU A. GEORGETA-
MARIA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
208, Judet Prahova 
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
POPESCU ALEXANDRU-
MANAGEMENT PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 905, Judet Prahova 

  

POR DISTRIBUTIONS SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, TARLAUA 
16, PARCELA 104, Judet Prahova 

 Intermedieri în comerŃul cu material lemnos şi de 
constru 

POSLOVNI IMPEX SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 50, Judet Prahova  

  

POWER ALL SERV TOOLS 
SRL 

Sediu social: Sat Pauleşti, Comuna 
Pauleşti, Nr. 669, ConstrucŃia C1, parter, 
camera cu simbolul "11"-living, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 
104/21, Judet Prahova  

 

PRACOM SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
TINTARENI, Nr. 372, Judet Prahova 

 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne 
de pasare) 

PREDO IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ROMULUS, Nr. 16 B, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMP.EN GROSS-STAND 121 PAV.C, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN-GROS STAND 76 PAV.A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI-CAMPINA-STAND NR, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND NR. 140-COMPLEX EN G, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 122-PAV.C COMPLEX EN GR, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN BLEJOI 
COMPLEX -PAVILION C STAND 140 Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX FICU IMPEX SRL-PAV.C, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
COM.BLEJOI SAT TANTARENI STAND 60 Adresa: 
COM.BLEJOI, SAT TANTARENI/STAND 60, Judet 
Prahova 

 

PRESALY SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa:  
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
VĂLENI, Nr. 146A, Corp C1, Judet Prahova  Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 502, 

Etaj 1, Judet Prahova  

PRESALY SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
VĂLENI, Nr. 146A, Corp C1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 502, 
Etaj 1, Judet Prahova  

 

PRESCUREA CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
938, Judet Prahova 

 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

PRESTIGE ENTERTAINMENT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Strada DN 1B, Nr. 915 A, zona km 6, 
Ploieşti Shopping City, Judet Prahova 

  

PRINCIPAL PROPERTY 
DEVELOPMENT SRL  

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
DEMOCRAłIEI, Nr. 103, Camera nr.6, Etaj 
PARTE, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, Km.6, în cadrul 
"Ploieşti Shopping City", Unitatea nr.E08, Judet 
Prahova 

 

PRIORITY ONE SOLUTIONS 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
950, Judet Prahova 

  

 PROCONSTRUCT SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
HASDEU, Nr. 27 BIS, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 3, Judet Prahova\ 

 

PRODCONSTRUCT-IMPEX 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
CAMERA 1, Nr. 142, Judet Prahova 

 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

PRODENTALMED CONSULT 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003A, Judet Prahova 

 Activitati de asistenta stomatologica 

PRODUTIS M.D.M. SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, P-ta 
NORD-LOCATIA L11, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-FERMĂ 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, în intravilanul 
Mun. Ploieşti, tarlaua 65, parcela 65/7, Judet Prahova 

 

PROFESSIONAL FARMA 
LINE SRL 

Sediu social: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. 
REPUBLICII, Nr. 116, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, (lângă Dispensarul 
Ploieştiori), Judet Prahova 

 

PROLEASING MOTORS SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Şos. PLOIESTI-BUZAU DN1 B, Nr. 505, 
Judet Prahova 

 ComerŃ cu autovehicule 

PROMPT SPECIAL 
SECURITY SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 763F, Judet Prahova 

  

PRONTO INSTALAłII 93 SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 572, Judet Prahova  

 Lucrări de instalaŃii tehnico-sanitare 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 155 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
PURCĂROIU I. FLOREA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 137, Judet Prahova 

  

R.T.G. 2000 SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
INULUI, Nr. 276, Judet Prahova 

 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 

RADIR METAL INVEST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 325, Judet Prahova 

  

RADIS GRUP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
875, Judet Prahova 

 Fabricarea materialului rulant 

RADU A. NICOLETA - 
JENICA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 273, Judet Prahova 

  

RAFINES BAZAVAN SNC Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
FRASINET, Nr. 9, Bloc 7B, Ap. 25, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX PROMIN STAND E 41 - C, Judet 
Prahova 

 

RAIF PRODCOM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 289, Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

RAISANIT DISTRIBUTION 
SRL  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 276A, spaŃiul C2, Judet 
Prahova  

  

RALVA SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. GH. 
GR. CANTACUZINO, Nr. 189, Bloc 150.C, 
Scara A, Etaj 4, Ap. 18, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1B, Km 6 (unitatea nr.R51, în 
interiorul centrului Comercial Ploieşti Shopping City), 
Judet Prahova 

 

RAMARI COMPANY SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 273, Judet Prahova  

  

RAMIRIO SRL Sediu social: Loc. Mizil, Oraş Mizil, Str. 
MIHAI BRAVU, Nr. 31, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 26, Judet 
Prahova  

 

RAMSES SRL Sediu social: Comuna Blejoi, SAT 
PLOIEŞTIORI, Nr. 753, Judet Prahova  

 ActivităŃi de contabilitate, revizie contabilă, 
consultanŃă în domeniul fiscal 

RAROLUX COM SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 625, Judet Prahova 

 Intermedieri in comertul cu material lemnos si 
materiale de constructii 

RAVIGIANA IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. MALU Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna  
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DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
ROŞU, Bloc 12 B, Ap. 33, Judet Prahova  
 

Blejoi, COMPL.COM.EN-GROSS PAV.A/STAN, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN-GROSS STAND 91 PAV, Judet 
Prahova 

RAY CO TRADING SRL Sediu social: Sat Tătărani, Comuna 
Bărcăneşti, Nr. 661, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, KM.6, "PLOIEŞTI 
SHOPPING CITY"(MAGAZIN), unitatea R430, Judet 
Prahova 

 

RAY CONSTRUCT SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. FABRICII, 
Nr. 4, Judet Prahova 

 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

RAY SYSTEM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, P-ta 
VICTORIEI, Nr. 7, Bloc A EST, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. FABRICII, Nr. 4, Etaj 1  

 

RĂDUCANU IOANA - 
ATELIER DE PRODUCłIE 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 403B, Judet Prahova  

  

RĂDULESCU A. 
CONSTANTIN CORNEL 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 419, Judet Prahova  

  

RÂMI INVEST SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. 
FABRICII, Nr. 4, Judet Prahova  

  

RCT CONCEPT 
TECHNOLOGIES SRL 

Sediu social:' Comuna Blejoi, DN1B, KM.4 
PLOIEŞTI-VĂLENI, Judet Prahova  

 Fabricarea încălŃămintei 

RED CLOTHING SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
936, Judet Prahova 

  

REDEXPROIECT SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, Nr. 215A, camera 7, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. PODULUI, Nr. 
FN, constructia C1,, Judet Prahova 

 

REGINA TOTALSERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
954, Judet Prahova 

 Restaurante 

RELUCTANT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 506, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar: MAGAZIN  Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, (Zona Gării), PiaŃa 
Agroalimentară, Judet Prahova  
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REMIDIS COM SRL Sediu social:’ Sat Ploieştiori, Comuna 

Blejoi, Str. TELEAJENULUI, Nr. 514A, 
Judet Prahova 

  

RICOS IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. MIHAI 
BRAVU, Bloc 38, Ap. 5, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX EN-GROSS, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI IN CADRUL COM. COMERCIAL FICU 
IMPEX SRL-PAV.B15 Adresa: BLEJOI, PAV.15B, 
Judet Prahova 

 

RIPS AUTO PREST SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 418N, Judet Prahova  

  

RIPS IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, Nr. 163, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : DEPOZIT Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

RISMANIC SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 754, Judet Prahova 

  

ROAD MCC CONS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 473, Judet Prahova  

  

ROBALAN DISTRIBUTION 
SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
608, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata al materialului Lemnos si al 
materialelor de constructii si echipamentelor sanitare 

RODENT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
FRANCULESTI, Nr. 761, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII  -
CABINET STOMATOLOGIC Adresa: Comuna Blejoi, 
Str. FRANCULESTI, Nr. 543, Judet Prahova 

Activitati de asistenta stomatologica 

RODUT COMSERVICE SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 911 D N1A, Judet Prahova 

 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
 

ROELA SERV SRL Sediu social: Sat Strejnicu, Comuna 
Târgşoru Vechi, Nr. 1235K, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, tarla 21, 
parcelele A 126/33, A126/34, A126/37, A126/38, 
A126/41, A126/42, A126/45, A126/49, A126/50, 
A126/53, număr cadastral 11822, Judet Prahova  

 

ROGOZEA SNC Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, Nr. 5, Bloc 36C1, 
Scara C1, Etaj 7, Ap. 24, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI/COMPLEX PROMIN, Nr. 276 A, 
Judet Prahova 

 

ROLEX B SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 33, Judet Prahova 

 Lucrari de tamplarie si dulgherie 

ROLOGIC SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr.   
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823L, Judet Prahova 

ROMAMERIC AGRO BENZ 
SRL 

Sediu social: Sat Filipeştii de Pădure, 
Comuna Filipeştii de Pădure, Str. 
CATUNULUI, Nr. 903A, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : MAGAZIN BLEJOI 
COMPLEX MARIN SUPER LUX STAND 6 Adresa: 
Comuna Blejoi, COMPLEX MARIN SUPER LUX 
STAND, Judet Prahova 

 

ROMYCA COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
ŞTEFAN GRECEANU, Nr. 5, Bloc L2, Etaj 
5, Ap. 9, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN GROSS STAND 95 PAV, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI CAMPINA-STAND 9, Nr. 
DN.1KM5, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, EN GROS FICU IMPEX PAV.C STAN, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI SAT TANTARENI, STANDUL NR.2-
COMPLEXUL BLEJOI Adresa: BLEJOI, SAT 
TANTARENI, Judet Prahova 

 

ROPAK AWAN SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
BAHLUIULUI, Nr. 8, Bloc 146, Etaj 10, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Municipiul 
Ploieşti, Str. 8 MARTIE, Nr. 1 A, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN-GROSS STAND 85,PAVIL, Judet 
Prahova 

 

ROPET POINT SRL-D Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
662, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, T5, P-Cc53, Judet Prahova 

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

ROSI & ROLAND SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
ŞCOLII, Nr. 586, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

ROTARU CONSTANTIN-
OLĂRIT PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 213, Judet Prahova 

  

ROTOVIL SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
ZIMBRULUI, Nr. 14 A, Bloc 114 B, Scara A, 
Etaj 2, Ap. 10, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PL.-CAMPINA DN1 KM 5-STAN, Judet 
Prahova 

 

ROVLAX COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CUMPATUL, Nr. 8, Bloc H11, Ap. 5, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, Nr. 938, în incinta 
societăŃii S.C. VOLUM EXPRES TRANS SRL, Judet 
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 Prahova 

 ROXAL IMPORT EXPORT 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 183, Bloc 8 C 1, Scara A, 
Etaj 9, Ap. 34, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Comuna Blejoi, Sos. DE CENTURA NORD KM.70, 
Judet Prahova  

 

ROXILO COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHE.GR.CANTACUZINO, Nr. 185, Bloc 
150 A, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, 
JudetPrahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN EN GROSS 
Adresa: Comuna Blejoi, COMPL.COM. EN-GROSS-
STAND 68,, Judet Prahova 

 

ROZLED COM SERV PROD 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
BANESTI, Nr. 3, Bloc 9B, Ap. 29, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat PLOIESTIORI STR. CIOBANASU, Nr. 680, 
Judet Prahova 

 

RUBYO UNYON SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GH.GR.CANTACUZINO, Nr. 146, Bloc 
3D2, Etaj 6, Ap. 28, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 954, DN1- 
KM.5, Judet Prahova 

 

RUDANDA SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 443, Judet Prahova 

  

RYSILCO SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 
Nr. 259, Bloc 11, Scara A, Etaj 3,Ap. 16, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STAND 37 PAVIL.B COMPLEX COME, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN-GROSS,STAND 57,PAV.A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN BLEJOI STAND 
12 PAVIL.B COMPLEX  Adresa: Comuna Blejoi, 
COMPL. COMEC.FICU IMPEX PAVIL, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII - 
BLEJOI,FOSTA FERMĂ ZOOTEHNICA Adresa: 
Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 15, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.COM.BLEJOI-PAV.A-STAND, Judet 
Prahova 

 

SALESY INTER TRADE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova 

 ComerŃ cu ridicata al altor produse 

SALLFOREST SRL Sediu social: Sat Bucov, Comuna Bucov, 
Nr. 1235, CAMERA 3, Etaj 1, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, T37, P244/1, Judet Prahova 
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SALSAG IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 

LUNCA PRUTULUI, Nr. 11, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, DN1B KM 6 in Mailul Centrului 
Comercial Ploieşti Shopping City, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Centrul Comercial Carrefour 
Ploieşti, DN 1B - km 6, Judet Prahova 

 

SAMAREN HOUSE SERV 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
ÎNFRĂłIRII, Nr. 5, Bloc 19.BIS, Scara A, 
Ap. 9, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: 
Comuna Blejoi, COMPLEX MARIN SUPER LUX, Judet 
Prahova 

 

SAMOILĂ ANDREEA-
CLAUDIA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 308, Judet Prahova  

  

SANDER GENERAL 
CONSTRUCTION SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 801P, DJ 102, Vila PL 105, Judet 
Prahova  

  

SANDU M. ADRIAN MARIN 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
locuinŃa C1, Judet Prahova  

  

SANDU V. MIRCEA-VASILE 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
VITIOAREI, Nr.   6, Bloc 43, Scara A, Ap. 3, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 27, Judet 
Prahova  

 

SANTAVITA SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
MĂRĂŞEŞTI, Nr. 210, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1B, Km 6, unitatea nr.R38, 
parter, in interiorul centrului Comercial Ploiesti 
Shopping City, Judet Prahova 

 

SANTER COM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
TANTARENI-STR.CENTURII, Nr. 391, 
Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

SAVFLOR INTERPROD SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Strada 
PANCIU, Nr. 12, camera 1, Etaj P, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, în Centrul Comercial "Ploieşti Shopping 
City", DN 1, Km 6, SpaŃiul Comercial R56, Judet 
Prahova 

 

SC DANOF FASHION SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CAMELIEI, Nr. 5, Bloc 39, Etaj 8, Ap. 34, 
Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 172, Str. Morii, ETAJ 
1+HALA, Judet Prahova 

 

SC SHOCKMANIA CENTER Sediu social: Municipiul Ploieşti, Şoseaua Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa:  
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SRL VESTULUI, Nr. 1, camera 1, Bloc 52, Scara 

B, Etaj 10, Ap. 85, Judet Prahova  
Comuna Blejoi, In mall-ul Centrului Comercial din DN 
1B-KM.6, Judet Prahova 

SC STERON EUROCONT 
ACTIV SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 753, Judet Prahova 

  

SC UłE GEO SPEDITION 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 201, Judet Prahova 

  

SEBACOM SERV SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. ŞTIINłEI, Nr. 232B, corp C1, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. ŞTIINłEI, 
Nr. 232B, Judet Prahova 

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de 
patiserie 

SEBICU STAR SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MOCANILOR, Nr. 5, Bloc 59, Scara A, Ap. 
14, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 487, Judet Prahova  

 

SEBINY COMPANY SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 85, Judet Prahova  

  

SEDEMI TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
718, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

SELLING SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 393, Judet Prahova  

  

SERAFIC SIMBOL SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 738, Judet Prahova 

  

SERTY SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PIELARI, Nr. 7, locuinŃa C1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Atelier + magazin Adresa: 
Comuna Blejoi, BLEJOI "TRUP ALBERT", Nr. 912, 
Judet Prahova 

 

SERV COM IOSIF SNC Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Sat PLOIESTORI, Nr. 430, Judet Prahova  

  

SERVICE MOTOR UTILAJ C 
E SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Judet Prahova 

 OperaŃiuni de mecanică generală 

SIATI SERV INTERNAłIONAL 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Strada 
BAHLUIULUI, Nr. 10, Bloc 147, Scara A, 
Etaj 10, Ap. 43, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : SCOALA DE FLORI 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 914D, Judet 
Prahova 

 

SIATI SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
BAHLUIULUI, Nr. 10, Bloc 147, Scara A, 
Ap. 43, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN1B, Km.6, (unitatea nr.R40, 
în interiorul Centrului Comercial Ploiesti Shopping 
City), Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
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Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 1200, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
Galeriei Comerciale a Centrului Comercial REAL, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Centrul Comercial Carrefour-Ploieşti, DN 1B, 
km.6, Judet Prahova  

SICCOM GRUP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
967, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 967, Judet 
Prahova 

 

SICET SERVICE SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ŞTRANDULUI, Nr. 30, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : VULCANIZARE AUTO 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

SICU TRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
CALOTESTI, Nr. 273, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

 SIGFOC SERV SRL Sediu social: Sat Corlateşti, Comuna 
Berceni, Nr. 134F, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII: 
SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL 
ÎNTREPRINDERILOR Adresa: Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI,TARLAUA 16,PARCELA, Judet Prahova 

 

SIGUVAS COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
TANTARENI, Judet 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vâanzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

SILEMIS COM SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
686, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALA, Nr. 470, 
Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. CUMPĂTULUI, Nr. 308, 
Judet Prahova  

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

SILICA RO SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 276G, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ATELIER PRODUCŃIE 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276, Judet 
Prahova  

 

SILMATY CONS SRL Sediu social:' Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş 
Boldeşti-Scăeni, Sos. PLOIEŞTI-VĂLENI, 
Nr. 98A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 205, Judet 
Prahova  

 

SILVAL SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
BANESTI, Nr. 4, Bloc 8.E, Scara A, Etaj 2, 
Ap. 11, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-
RECUPERARE DEŞEURI Adresa: Sat łânŃăreni, 
Comuna Blejoi, Judet Prahova 
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SILVESTRU 094 SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 

NICOLAE BALCESCU, Nr. 37, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. DN 7 KM5-STAND 18, Judet Prahova 

 

SIM MANAGEMENT 
SOLUTIONS SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
dr.local(fost DN 1), birou nr.3, Etaj 1, Judet 
Prahova 

 Intermedieri in comertul cu produce diverse 

SIMAS COM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
495, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

SIMIBA PAN SRL-D Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
LUGOJANA, Nr. 3D, camera 1, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, Km. 6, unitatea nr. 
L 04, Ploieşti Shopping City, Judet Prahova 

 

SIMONA PRAHOVA SRL Sediu social: Sat Pauleştii Noi, Comuna 
Pauleşti, Nr. 8, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-BIROU 
Adresa: Comuna Blejoi, Drumul NATIONAL 1-
PLOIESTI-CAM, Judet Prahova 

 

SIMTER LMMOBILIARE SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, CAMERA 
1,ÎN INCINTA SC KRINOS SRL, Judet 
Prahova  

 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

SINCLAIR GROUP SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ARBORILOR, Nr. 44, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 7, Judet Prahova 

 

SINOPTICA MARA SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
632, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine 
specializate 

SIPLA CONSULTING SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
806, Judet Prahova  

  

SIRROCCO INVEST SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ELENA DOAMNA, Nr. 44, camera 1, Etaj 1, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, DN1B Km.4 Poieşti-Văleni, Judet 
Prahova 

 

SIVDAN PREST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 77, clădirea magazin, Judet Prahova 

  

SIVEM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Nr. 77, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Str. TELEAJEN, Nr. 522, 
Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII: SALA 
DE JOCURI PE CALCULATOR  Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat TANTARENI, Judet Prahova  

ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 
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SÎNGEORZ V. ELENA 
"COMERł CU LEGUME 
FRUCTE" ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 232, Judet Prahova  

  

SLĂNICEANU C. MIHAELA 
LUMINIłA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
682, Judet Prahova 

  

SOARE MARIA - 
MICROFERMA PREPELIłE 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
780, Judet Prahova 

  

SOCIETATEA NAłIONALĂ 
ÎMBUNĂTĂłIRI FUNCIARE 
S.A. BUCUREŞTI 
SUCURSALA PRAHOVA 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. MORII, Nr. 172, Judet Prahova  

  

SONIA SRL Sediu social:' Sat Ploieştiori, Comuna 
Blejoi, Nr. 392, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU-
COM.BLEJOI STR.GARII NR.1 Adresa: BLEJOI, 
GARII, Nr. 1, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 189F, Judet Prahova 

 

SORADES SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, P-Ńa 
VICTORIEI, Nr. 7, Bloc A-EST, Scara D, 
Etaj 1, Ap. 47, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 941, Judet 
Prahova 

 

SORBETTERIA SRL Sediu social:' Comuna Filipeştii de Târg, 
Sat BRATASANCA, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta 
Galeriei Comerciale a Centrului Comercial Real, Judet 
Prahova  

 

SORESCU A. ROBERT 
CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
41B, Judet Prahova 

  

SPORT CONSULTING SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
ALBINEI, Nr. 23, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, DN 1 PLOIESTI-BRASOV, 
Judet Prahova  

 

STABIL CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
35, (clădirea C 18), Judet Prahova 

 ConstrucŃii de clădiri şi lucrări de geniu 

STAFF COMPANY SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi,   
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Nr. 284, CAMERA 1, Judet Prahova  

STAFRIGO-SERV SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 451, Judet Prahova 

 ReparaŃii de articole electrice de uz gospodăresc 

STANCIU V. IONEL SERGIU 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
749C, Judet Prahova 

  

STANCU T. MARIA "COMERł 
CU CEREALE ŞI LEGUME" 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 74A, Judet Prahova  

  

STANCU T. MARIA "COMERł 
CU CEREALE ŞI LEGUME" 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 74A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 74A, clădire 
Corp C2, Judet Prahova 

 

STANDORU SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
535, Judet Prahova 

  

STANREMO CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 491, Judet Prahova 

  

STANTIK COM SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
TANTARENI, Nr. 294, Judet Prahova  

 Restaurante 

STAR T & D SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
PODULUI, Nr. 42 B, Judet Prahova  

 ConstrucŃii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi 
baze sportive 

STAR WEB MARCHETING 
SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 137A, Judet Prahova 

  

STARTVAL CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 397A, Judet Prahova  

  

STEALEX - T SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. MALU 
ROŞU, Nr. 110, Bloc 34.B, Scara B, Ap. 13, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 485, Judet 
Prahova  

 

STEFANILI 'S SRL Sediu social: Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş 
Boldeşti-Scăeni, Str. PETROLISTILOR, Nr. 
9, Bloc 81, Ap. 2, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Str. 
TELEAJEN, Nr. 522, Judet Prahova Denumire sediu 
secundar : Magazin Adresa: Comuna Blejoi, ZONA 
BISERICA, Judet Prahova 

 

STEMA DESIGN SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi,  Comert cu ridicata nespecializat 
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Sat BLEJOI,TARLAUA 16,PARCELA 
A.110, Judet Prahova 

STERIADE SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CATINEI, Nr. 2, Bloc 28, Ap. 28, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. CENTRUL COM.FICU IMPEX PA, Judet 
Prahova 

 

STERIE V. IOAN 
ALEXANDRU 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
799, Judet Prahova 

  

STICO INSTAL SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003, ConstrucŃia C4, Judet Prahova 

  

STICO METAL PREST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 276, constructia C2, Judet Prahova  

  

STILIOS COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
MUŞEłELULUI, Nr. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII - 
RECUPERARE DEŞEURI Adresa: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Judet Prahova 

 

STIN COM SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
SOS.VESTULUI, Nr. 16, Bloc 103A, Ap. 43, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ? Adresa: Sat Ploieştiori, 
Comuna Blejoi, Str. INULUI, Nr. 276, Judet Prahova  

 

STIN PLAST SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
1003, construcŃia C8, Judet Prahova 

 Fabricarea altor produse din material plastic 

STIONI CONST SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 448, Judet Prahova  

  

STITRANS SA Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
PODULUI, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 
 

STOEAN I. GETUłA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  

Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Nr. 22, Judet Prahova  

  

STOEAN I. GETUłA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Nr. 22, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 257, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat TANTARENI, Judet Prahova 

 

STOEAN I. GETUłA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Nr. 22, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 257, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
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Blejoi, Sat TANTARENI, Judet Prahova 

STOICA C. MARIA "COMERł 
CU PRODUSE NATURALE" 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 213, Judet Prahova  

  

STOICA I. VICTORIA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 14, Judet Prahova  

  

STOICESCU I. GEORGETA 
IOANA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
447B, Judet Prahova 

  

STOICESCU I. LEONARD 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
169, Judet Prahova 

  

STRADIROV IMPEX SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
341, Judet Prahova  

 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 

STRATEGY MANAGEMENT 
SRL  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 938, Judet Prahova  

  

STRATUM CONSTRUCT RO 
SRL 

Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
931, DN 1 KM 5, biroul notat cu simbolul 
"S", Etaj P, Judet Prahova  

  

STRATUM ENERGY 
ROMÂNIA LLC WILMINGTON 
SUCURSALA BLEJOI 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
DN1, Nr. 931, la km 5, camera 12 şi 13, 
Etaj 1, Judet Prahova 

 Extractia petrolului brut 

STRATUS CONSULTING SRL Sediu social: Sat Valea Orlei, Comuna 
Bucov, Nr. 46, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, spaŃiul 
nr.2 situat în incinta Galeriei Comerciale, Judet 
Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, SpaŃiul nr. 
1 situat în incinta Galeriei Comerciale, Judet Prahova  

 

STREINARD ART SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. ION 
MAIORESCU, Bloc 33N2, Etaj 6, Ap. 24, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, DN 1B, KM 6, în mailulu 
Centrului Comercial Carrefour Ploieşti, Judet Prahova  

 

STROIESCU T. VALENTIN 
ÎNTREPRINDERE 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 823G, Judet Prahova  
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INDIVIDUALĂ 
STYX ADRA SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 

DN 1, Nr. 943, Etaj 1, Judet Prahova  
 Restaurante 

SUCADO IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. VLAD 
TEPES, Nr. 20, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN GROSS- STAND 119,PAV, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, STANDUL NR.75 -PAVILIONUL A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI CAMPINA D.N.1-KM, Nr. 
STAND37, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI-CAMPINA-STAND 54, Nr. D.N. 
1, Bloc KM.5, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX BLEJOI STAND 58 PAVIL, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX BLEJOI-STAND 31 PAVIL, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND 14 PAVILION B-COMPL, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
COM.BLEJOI COMPLEX FICUS PAVILION A 52 
Adresa: COM.BLEJOI, COMPLEX FICUS PAVIL.A52, 
Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU-
COM.BLEJOI SAT TANTARENI COMPLEX COMERC. 
STAND 23 Adresa: BLEJOI, SAT TANATRENI-
COMPLEX COMERCIA, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE 
LUCRU:BLEJOI/PH COMPLEX EN GROS FICU 
IMPEX SRL-PAVIL.B1 Adresa: BLEJOI, PAVILIONUL 
B1, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN GROSS STAND 31 PAV.B, Judet 
Prahova 
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Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN GROSS STAND 58 PAV.A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN GROSS-STAND 75.PAV.A, Judet 
Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPLEX EN GROSS-STAND 52 PAV, Judet 
Prahova 

SUNDAY MORNING SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
823L, Judet Prahova 

  

SUPER RELATIONS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 572, Judet Prahova 

  

SWISO INDUSTRIAL 
ELECTRIC SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 801T, Judet Prahova 

  

ŞERBĂNOIU N. VALENTIN-
NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
14, Judet Prahova 

  

ŞTEFAN I. LELIA NICULINA 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 3, Judet Prahova  

  

ŞTEFCAR SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. BUNA 
VESTIRE, Nr. 32 A, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, TARLAUA 11, parcela 
curŃi-construcŃii 148, Judet Prahova  

 

ŞULł GHEORGHE ADRIAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 499, Judet Prahova  

  

TABLE TOP SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
915I, Judet Prahova 

 Hoteluri ai alte facilitati de cazare similare 

TABLORA ART SRL Sediu social:' Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
B-dul REPUBLICII, Nr. 27, Bloc 54, Scara 
A, Etaj 1, Ap. 7, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN 1B, km.6, în mailul Centrului 
Comercial, Judet Prahova 

 

TACONE COM SRL Sediu social: Sat VarniŃa, Comuna Şirna, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Judet Prahova 

 

TACONE SRL Sediu social: Sat Tăriceni, Comuna Şirna, 
Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : DEPOZIT Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 888, tarlaua 14, parcelele Cc 
1222, A1223 si V1224, Judet Prahova 
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TANDYL COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, B-dul 

BUCURESTI, Nr. 8, Bloc 5C, Scara A, Ap. 
15, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. CENTRUL COM."GEROM INTERT, Judet 
Prahova 

 

TANGER IMPEX SRL Sediu social:' Comuna Poseşti, Sat 
NUCŞOARA DE SUS, Nr. 259, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX GEROM STAND 48, Judet 
Prahova 

 

TATARCIUC D. ION LUCIAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
203, Judet Prahova 

  

TAXI SERVICE DUMITRESCU 
SNC 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
VRANCEI, Nr. 64, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COMPLEX COMERCIAL MARIN S, Nr. ST 
10, Judet Prahova 

 

TĂNASE GHE. I. NICOLETA 
STELIANA ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 366, Judet Prahova  

  

TĂNĂSESCU IRINA-IOANA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
426, Judet Prahova 

  

TEAM REAL ESTATE 
SOLUTION SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 200, Judet Prahova  

  

TECRIDO TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Str. INULUI, Nr. 290, camera 1, Judet 
Prahova 

  

TEDO START CONSTRUCT 
SRL 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 15, Judet Prahova 

  

TEHNOING SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 120, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara 
magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor 

TELEAJENUL 
COOPERATIVA DE CREDIT 
BLEJOI OCR 

Sediu social: Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALA, Nr. 12, Judet Prahova 

 Alte activitati de intermedieri monetare 

TELTINIV SERV SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
SLT.EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 
3, Bloc 9 A, Scara A, Etaj 2, Ap. 10, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, S.C. PROMIN S.A. STAND B19, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND B 19, Judet Prahova 

 

TEOVET SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
180,Corp B, Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul prin standuri şi pieŃe 
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TEOVET SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 

180,Corp B, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 533, 
Judet Prahova 

Alte activitati de curatenie n.c.a. 
 

TERRAVERDE SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
STADIONULUI, Nr. 26, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 915A, str.DN1B, Zona km.6, 
Unitatea nr.E105, Judet Prahova  

 

THE MALTINGS RESORT 
SRL 

Sediu social: Sat Palanca, Comuna Râfov, 
Nr. 23, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: 
Comuna Blejoi, Nr. 936, pe o suprafata de 310 
mp(parter), plus 2730 mp(curtea exterioara), Judet 
Prahova  

 

TIANDRI AUTOSERVICE SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
981, Judet Prahova 

 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

TICO IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
LAURILOR, Nr. 2, Bloc 35 A, Scara A, Etaj 
P, Ap. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. PAVILIONUL 6, Judet Prahova 

 

TIMAD TRANS SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 251, Judet Prahova  

  

TINCA V. NICOLETA RODICA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 606, Judet Prahova 

  

TIROL SRL Sediu social: Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
Str. GRIVITEI, Nr. 3, Bloc 6, Ap. 2, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 866, Judet 
Prahova  

 

TOMA FLORIN MÎRZEA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 28, Judet Prahova  

  

TOMA T. VIOREL 
„ACTIVITĂłI CONSTRUCłII” 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 188, Judet Prahova  

  

TOP HORAND BR SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
VICTORIEI, Nr. 4, camera 1, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 1200, Judet 
Prahova  

 

TOPAUTO CONSULT SRL Sediu social: Sat Potigrafu, Comuna 
Gorgota, Nr. 20, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : COMERł 
AUTOVEHICULE ŞI PARC AUTO Adresa: Sat 
Ploieştiori, Comuna Blejoi, Nr. 485, Judet Prahova 
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TOTAL AQUA DISTRIBUTION 
SRL 

Sediu social: Sat Urleta, Comuna Baneşti, 
Strada Principală, Nr. 428, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 930, Judet 
Prahova  

 

TOTAL CONSTRUCT 
CONSTRUCTII CIVILE 
INDUSTRIALE SI AGRICOLE 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
TRAIAN, Nr. 103B, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Tarlaua 25,parcela 
208/35, Judet Prahova  

 

TRAFLO REM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
419A, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

TRANZCOM COMPANY SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
221, Judet Prahova 

  

TRANZITFORD SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Drumul DN 1 
A PLOIESTI-VALENI, Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

TREND FASHION SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
281, Judet Prahova  

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

TRIGO ASSETS & DG SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
931, DN1, KM5, biroul nr. 14, Etaj 1, Judet 
Prahova 

 Comert cu ridicata nespecializat 

TRILITICO EVALUĂRI SRL Sediu social:’ Sat Ploieştiori, Comuna 
Blejoi, LOT PL 48, tarlaua 16, parcelele 
104/22-104/28, Judet Prahova 

  

TUBEROZA SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
NUCILOR, Nr. 118, Judet Prahova 

 Alte transporturi terrestre de calatori 

TUDOR AL.LUMINIłA MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 189J, Judet Prahova 

  

TUDOR GH. MARIA 
"FABIANA" PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTORI, Nr. 600, Judet Prahova  

  

TUDORSAM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 685, Judet Prahova 

  

UNIVERSAL COMPROD 
GHEORGHITA SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, DN 
1 KM 5, Judet Prahova 

 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne 
de pasare) 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 173 

 

DENUMIRE FIRMA ADRESA SEDIU SOCIAL ADRESA SEDIU SECUNDAR (dupa caz) OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
UNIVERSAL COMPROD 
GHEORGHITA SRL  

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, DN 
1 KM 5, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : RESTAURANT-FAST 
FOOD, SPAłIU DE JOACĂ Adresa: Sat Blejoi, 
Comuna Blejoi, Nr. 1200, în incinta Galeriei Comerciale 
a Centrului Comercial Real, Judet Prahova  

Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne 
de pasare) 

UNIVERSAL MAGAZIN 
FLORA SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
BANESTI, Nr. 2, Bloc 8D, Etaj P, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : MagazinAdresa: Comuna 
Blejoi, COM.COM.EN-GROSS-MARIN SUPER, Judet 
Prahova 

 

UNIVERSALMONTAJ 
DARZEU SRL 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
929, Judet Prahova  

 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

UTIL-2000 SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 525, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : SPĂLĂTORIE AUTO ŞI 
VULCANIZARE Adresa: Comuna Blejoi, tarlaua 30, 
parcela 229/46, Judet Prahova 

 

VAGOMA AUTO SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
INTRAREA REGIMENTULUI, Nr. 1, Bloc 
153A, Scara A, Etaj 3, Ap. 14, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, Nr. 526, str. DN1A, Judet 
Prahova 

 

VALDES SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI, 
Nr. 851, Judet Prahova  

 ComerŃ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor 
electro- menajere, al aparatelor de radio si 
televizoarelor 

VALDRAN SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat BLEJOI, STR. LAGARULUI, Nr. 852, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : MAGAZIN Adresa: Comuna 
Blejoi, Sat BLEJOI, STR.LAGARULUI, Nr. 852, Judet 
Prahova  

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, 
pentru constructii 

VALENTINA COM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Sat 
PLOIESTIORI, Judet Prahova  

 ActivităŃi de contabilitate, revizie contabilă, 
consultanŃă în domeniul fiscal 

VALGA BUSINESS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
171, Judet Prahova 

  

VALMAN TRANSPORT SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
443, Judet Prahova 

 Transporturi terestre de călători, ocazionale 

VALNELA SERV SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
553, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de marfuri 

VALTECH TRADING SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 415R, Judet Prahova  

  

VANSAB EXPEDITIONS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 128, Judet Prahova  

  

VARIOLINE SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. GH. Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII-  
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GR. CANTACUZINO, Nr. 191, Bloc 150.D, 
Scara D, Etaj 2, Ap. 11, Judet Prahova  

COLECTARE DEŞEURI Adresa: Comuna Blejoi, Str. 
PODULUI, Nr. FN, Judet Prahova  

VAS AUTO GLASS PLOIESTI 
SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
CURCUBEULUI, Nr. 44, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. DN 1B, T-8, P 
67/86-90, LOT 1, Judet Prahova  

 

 VASITRAN IMPEX SRL Sediu social: Municipiul Câmpina, Str. 
N.BALCESCU, Nr. 14, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND 138, Judet Prahova 

 

VASIVAL TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 46, Judet Prahova  

  

VAV IMPEX SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Str. POSTEI, 
Nr. 555, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

VECTRONIC SECURITY SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 71D, camera 7 etaj, Judet Prahova  

  

VERONICA MARY & DAY 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Aleea 
ROMANIłEI, Nr. 1, Bloc 21, Scara D, Etaj 
2, Ap. 70, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
łânŃăreni, Comuna Blejoi, tarlaua 16, parcela CC 
104/122, Judet Prahova 

 

VIADI COM SRL Sediu social: Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, 
Str. REPUBLICII, Nr. 11B, Bloc C13, Ap. 3, 
Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, COMPL.EN-GROSS,STAND 27,PAV.B, Judet 
Prahova 
 

 

VICAPA PREST SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PUłUL CU APA RECE, Nr. 16, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. INULUI CENTRUL EN GROS, Nr. 276A, 
Judet Prahova 

 

VICO TRANS 2007 SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 151, CAMERA 1, Judet Prahova  

 Transporturi rutiere de mărfuri 

VICTRANS SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Sat 
BLEJOI, Nr. 498, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de marfuri 

VIGAFON SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Aleea 
STRUNGA, Nr. 2, Bloc 39, Scara B, Ap. 44, 
Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Comuna Blejoi, Nr. 1200, Judet Prahova 

 

VIGOMARM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
INULUI, Nr. 276, Judet Prahova 

 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 

VINCIT PROD COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
SECIULUI, Nr. 3, Bloc 7D, Ap. 1, Judet 

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, KM.6, în incinta 
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Prahova  "PLOIEŞTI SHOPING CITY", R47, Judet Prahova 

VINCIT PROD COM SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
SECIULUI, Nr. 3, Bloc 7D, Ap. 1, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, Strada DN1, KM.6, în incinta 
"PLOIEŞTI SHOPING CITY", R47, Judet Prahova 

 

VIOGED CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 574, Judet Prahova  

  

 VIOVI SERV SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PADINA, Nr. 8, Bloc 51, Scara B, Etaj 1, 
Ap. 23, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. COM.EN GROS-STAND 126 PAV, Judet 
Prahova 

 

VIŞAN I. ALEXANDRA ION 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 357, Judet Prahova 

  

VITALIA K SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
NICOLAE SIMACHE, Nr. 1, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Şoseaua de 
Centură DN1A,, Judet Prahova 

 

VITAMETRICS 
INTERNATIONAL SRL 

Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
DJ 102, Judet Prahova 

  

VITEN CONSTRUCT SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
CONSTANTEI, Nr. 13, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. DRUM LOCAL DIN 
DN 1A, T-29, P-221/102,, Judet Prahova 

 

VIVATI - TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 531, Judet Prahova 

  

VIZAH CONSTRUCT SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Str. Prel. Zăvoiulu, Nr. F.N., Judet Prahova 

 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale  
 

VLADY ELEN SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
532, Camera 1, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, tarlaua 14, 
parcela A1238, număr cadastral 232, Judet Prahova  
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, tarla 14, 
parcela A 1238, nr. cadastral 232, Judet Prahova  

 

VLASOR SRL Sediu social:' Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 
Sat PLOIESTIORI, str. TELEAJANULUI, 
Nr. 535, Judet Prahova 

 Transporturi rutiere de mărfuri 

VOGEDISTRIBUTION SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
PRINCIPALA, Nr. 254, Judet Prahova 

 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj 
si de fierarie 
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VOICILAŞ GHE. NICU 
"COMERł CU PRODUSE 
AGRO-ALIMENTARE" 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 415S, Judet Prahova  

  

VOICILAŞ N. LAURENłIU 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, 
Nr. 458, Judet Prahova  

  

VOICU E. VASILICA 
FLORICA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
GHEORGHE DOJA, Nr. 5, Bloc 36C1, 
Scara A, Etaj 7, Ap. 23, Judet Prahova 

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, P-Ńa 
AGROALIMENTARĂ, (Zona Gării), Judet Prahova 

 

VOICU V. CONSTANTIN 
VASILE ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
534, Judet Prahova  

  

VOIMAR TRANS SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 24, Judet Prahova 

  

VOLIERE IMPEX SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
TARGOVISTEI, Nr. 6A, Judet Prahova 
 

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Municipiul 
Ploieşti, Str. TARGOVISTEI,SC.PIM SA,ST., Nr. 6A, 
Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Sos. PLOIESTI-CAMPINA DN.1 KM5, Judet 
Prahova 

 

VOLUM EXPRES TRANS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat BLEJOI 
DN 1 KM.64+700, Judet Prahova 

 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
 

VYASI COM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Judet Prahova 

 ComerŃ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

VYP DIESEL SYSTEMS SRL Sediu social: Comuna Blejoi, Sat 
TANTARENI, Judet Prahova 

 Comert cu ridicata nespecializat 
 

WD - SERVICES. CO SRL Sediu social: Comuna Blejoi, DN 1, KM 5, 
Nr. 931, Camera notată cu simbolul "A", 
Etaj 1, Judet Prahova 

 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si 
gazelor naturale 

WELLTEC SOLAR ROM SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 927, (imobil nr.20C, „Cartier Irish Park”), 
Judet Prahova 

  

WIDIA SRL Sediu social: Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi,   
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Nr. 396, Judet Prahova  

WITURA GROUP 
INTERNATIONAL SRL 

Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
MILCOV, Nr. 16, Bloc 10, Ap. 3, Judet 
Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: 
Comuna Blejoi, FERMA NR.21, Judet Prahova 
Denumire sediu secundar : Alte categorii Adresa: 
Comuna Blejoi, FERMA NR.8, Judet Prahova 

 

WYLZE TRADING SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
PETUNIEI, Nr. 7, Bloc 150, Ap. 34, Judet 
Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRUAdresa: 
Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 921, clădirea C1, tarla 
15, parcela A87/29, Judet Prahova  

 

XENA COM SRL Sediu social: Comuna Blejoi, sat BLEJOI, 
Nr. 428, Judet Prahova 

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzarepredominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

X-OIL GRUP SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Str. 
ALEXANDRU DEPĂRĂłEANU, ETAJ, Nr. 
17, Judet Prahova  
 

Denumire sediu secundar : Fabricarea produselor 
obtinute din prelucrarea titeiului (uleiuri minerale). 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Com. BLEJOI, 
Judet Prahova 

 

YACVAL AUTO SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Nr. 
883, Judet Prahova 

  

YESALL ASIG SRL Sediu social:' Municipiul Ploieşti, B-dul 
REPUBLICII, Nr. 283, Bloc 3B2, Etaj 2, Ap. 
10, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Adresa: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. PRINCIPALĂ, 
Nr. 903, Judet Prahova  

 

YOUR-STYLE DISTRIBUTION 
SRL 

Sediu social:' Municipiul Ploieşti, Şos. 
NORDULUI, Nr. 11, Bloc 101, Scara C, Etaj 
4, Ap. 59, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : ALTE CATEGORII Adresa: 
Sat łânŃăreni, Comuna Blejoi, Str. CENTURA DE EST, 
Nr. 25, Judet Prahova 

 

ZARICOS IMPEX SRL Sediu social:' Comuna Pauleşti, Sat 
GAGENI, Nr. 885, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Magazin Adresa: Comuna 
Blejoi, Str. STAND 108-PAV C, Judet Prahova 

 

ZARMEN KUL SRL Sediu social: Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, 
Nr. 372, construcŃia C1, camera 1, Judet 
Prahova  

  

ZELLE ECOFERM SRL Sediu social: Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Str. 
Principală, Nr. 394A, Judet Prahova 

 Cresterea pasarilor 

ZENO PROD EXIM SRL Sediu social:' Comuna Blejoi, Str. 
INULUI,CLADIREA C1,CORP B, Nr. 276, 
Judet Prahova  

 ProducŃia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi 
motoare de autovehicule 

ZOOMANIA SRL Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. 
AFINELOR, Nr. 11.BIS, Judet Prahova  

Denumire sediu secundar : Punct de lucru Adresa: Sat 
Blejoi, Comuna Blejoi, DN 1, Km 6, in cadrul Centrului 
comercial PLOIESTI SHOPPING CITY, Judet Prahova 

 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 178 

 

 
 



  

 

 

Proiectant de specialitate:                                                                                                                 SC AREAL DESIGN SRL 179 

 

 
ANEXA 2 

Sinteza strategiei de dezvoltare a comunei Blejoi 
 
Strategia de dezvoltare a comunei Blejoi reprezintă viziunea comunităŃii asupra direcŃiilor strategice de

 urmat în perioada 2018‐2028.  
Dezvoltarea economică a zonei reprezintă unul dintre pilonii principali ai dezvoltării comunităŃii şi repre

zintă totodată prioritatea numărul unu.   
Realizarea unor investiŃii în infrastructură şi echiparea edilitară fără sprijinirea concomitentă a economi

ei locale nu face decât să amâne rezolvarea problemei locurilor de muncă, a puterii de cumpărare a cetăŃenilo
r şi, în final, a creşterii nivelului de trai. Din acest motiv strategia se bazează pe abordarea în paralel a celor do
uă dimensiuni ale dezvoltării socio‐economice.   

PoziŃionarea strategică a comunei Blejoi poate reprezenta cheia dezvoltării socio‐economice. Comunit
atea locală va dispune de servicii publice de calitate, va avea acces la utilităŃile publice de bază şi la o infrastru
ctură modernizată.   

Viziunea comunei Blejoi pentru anul 2028 este cea a unui centru economic important, care să ofere lo
cuitorilor săi locuri de muncă diversificate, condiŃii bune de trai şi acces la servicii publice de calitate a unui cen
tru economic cu o infrastructură de afaceri dezvoltată, a unei localităŃi atractive pentru potenŃialii investitori dat
orită poziŃionării strategice şi resurselor locale. Prin atragerea investitorilor se vor crea locuri de muncă, crescâ
nd în acest fel nivelul de trai al întregii populaŃii.   

Astfel, orientarea prioritară a administraŃiei publice locale şi a mediului de afaceri este de a oferi o gam
ă mai variată de locuri de muncă, care să satisfacă pregătirea de specialitate de forŃei de muncă locale.   

Pe de altă parte viziunea comunei Blejoi pentru anul 2028 este aceea a unui centru rezidenŃial care va
 oferi condiŃii de locuire la standarde europene, cu un grad ridicat de acoperire cu utilităŃi publice, cu o infrastru
ctură modernizată şi cu un mediu curat.  

  
 

„Comuna Blejoi va fi un centru comercial şi rezidenţial  

modern care va oferi condiţii bune de trai locuitorilor săi şi  

va fi un spaţiu atractiv pentru investitori.”  
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ANEXA 3 
Planul de acŃiune – obiective, măsuri, proiecte 

 
 
 
Obiectivul general şi obiectivele strategice 
Obiectiv general: dezvoltare economică şi socială durabilă a comunei Blejoi, care să ducă pe termen l

ung la creşterea calităŃii vieŃii locuitorilor comunei şi transformarea acesteia într‐un centru comercial şi rezidenŃ
ial cu impact regional.   

 
 
Obiective strategice:   
1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii;   
2. Dezvoltarea economică a comunei;   
3. Dezvoltarea serviciilor publice;   
4. Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale;   
5. Asigurarea calităŃii mediului şi a condiŃiilor de locuire;   
6. Dezvoltarea capacităŃii administrative.   
 
 
 

Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea infrastructurii  
 

M1.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces  
P1.1.1 Modernizarea intersecŃiilor cu drumurile naŃionale şi judeŃene în toată comuna  
P1.1.2 Realizare infrastructură trafic pietonal în Blejoi, Ploieştiori, łînŃăreni şi de‐a lungul DJ 102  
P1.1.3 Construire piste biciclişti pentru acces către municipiul Ploieşti  
P1.1.4 Modernizare drumuri comunale şi de exploatare agricolă în cartierele rezidentiale   
P1.1.5 Încheiere parteneriat cu Consiliul JudeŃean şi Polul de Creştere Ploieşti pentru realizarea 
unui pasaj rutier peste calea ferată  Ploiești - Măneciu 
P1.1.6 Realizare şosea centură în afara zonelor de intravilan pentru devierea traficului greu în 
afara zonei locuibile  
P1.1.7 Regularizare curs apă pârâul Bleaja şi amenajare drumuri în vederea dezvoltării imobiliare 
viitoare 
 

M1.2. Modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico‐‐‐‐edilitare  
P1.2.1 Realizare reŃele canalizare apă menajeră şi apă pluvială, cu staŃie epurare  
P1.2.2 Realizarea sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Blejoi, din surse alternative  
P1.2.3 Crearea de noi loturi pentru locuinte în intravilan si extinderea reŃelelor edilitare 
P1.2.4 Construire sediu primărie  
 

M1.3 Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi petrecere a timpului liber  
P1.3.1 Amenajare parc satul Ploieştiori  
P1.3.2 Construire, amenajare, dotare parc satul Blejoi  
P1.3.3 Modernizarea infrastructurii sportive (stadion, teren fotbal pentru juniori, piste atletism, 
terenuri tenis, bazin inot, piste pentru biciclisti etc.)  
P1.3.4 Modernizare şi amenajare parc zona gării  
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Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea economică a localităŃii  
 

M2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor  
P2.1.1 Dezvoltare centrul de afaceri Blejoi  
P2.1.2 Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu potenŃial economic  
 

M2.2. Promovarea parteneriatului public privat  
P2.2.1 Amenajare centru de resurse informaŃionale şi comunicare pentru mediul de afaceri local  

 
 
 

Obiectiv strategic nr. 3. Dezvoltarea serviciilor publice  
 

M3.1. Modernizarea serviciilor de transport public de călători  
P3.3.1 Dezvoltarea sistemului de transport public în parteneriat cu Consiliul JudeŃean şi Consiliul 
Local Ploieşti  
P3.3.2 Modernizarea staŃiilor de transport public  
 

M3.2. Modernizarea iluminatului public  
     P3.2.1 Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public  

P3.2.2 Eficientizarea sistemului de iluminat prin introducerea sistemelor led  
 

M3.3 ÎmbunătăŃirea managementului deşeurilor  
P3.3.1 Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor  
P3.3.2 Promovarea reciclării deşeurilor solide reutilizabile  
P3.3.3 Implementare proiect educaŃie pentru mediu  
 

M3.4 Creşterea siguranŃei populaŃiei  
P3.4.1 Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 
criminalităŃii  
P3.4.2 Construire şi dotare sediu poliŃie locală  

 
 
 

Obiectiv strategic nr. 4: Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale  
 

M4.1. Dezvoltarea serviciilor sociale  
P4.1.1 Construire locuinŃe sociale  
P4.1.2 Executarea de lucrări de amenajare la cimitirile din comună  
 

M4.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaŃie  
P4.2.1 Consolidare, reabilitare şi extindere şcoala Blejoi  
P4.2.2 Construire şi dotare sediu after‐school  

M4.3. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate  
P4.3.1 Parteneriat public‐privat pentru construire de cabinete medicale pe specialitati 
 

M4.4. Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea serviciilor de urgenŃă  
P4.4.1 Construire adăpost antiaerian pentru situaŃii de urgenŃă   
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Obiectiv strategic nr. 5: Asigurarea calităŃii mediului şi a condiŃiilor de locuire  

M5.1. Prevenirea poluării aerului  
P5.1.1 Realizarea unei perdele verzi de protecŃie/delimitare în zona DN  
 

M5.2. EficienŃă energetică şi surse alternative de energie  
P5.2.1 Montarea de panouri fotovoltaice pe instituŃiile publice din comună  
P5.2.2 Reabilitarea termică a cladirilor de interes public  
P5.2.3 ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice a clădirilor publice  
 

M5.3. ÎmbunătăŃirea aspectului localităŃii şi a spaŃiilor verzi  
P5.3.1 Modernizare arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din localitatea Blejoi 
P5.3.2 Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaŃiilor verzi din zona centrului civic 
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ANEXA 4 

Programul anual de investiŃii propus pentru anii 2018 - 2028 
INVESTITII PROPUSE CAPITOL 

BUGETAR 
BUGET 
LOCAL 

EXCEDENT 

Actualizare planuri cadastrale 51.A 30000  

Actualizare PUG si RLU Comuna Blejoi 51.A 25000  

SF, PT, DDE sediu primarie, cladire noua 51.A 50000  

Achizitie teren zona Sala de sport 51.A 50000  

Realizare extindere sediu primarie 51.A 10000  

Realizare amenajare alei carosabile si pietonale, parcare sediu primarie 51.A 30000  

Realizare sistem panouri fotovoltaice gradinita Tantareni 65.A  70000 

Realizare sistem panouri fotovoltaice gradinita cu program prelungit Ploiestiori 65.A  200000 

Desfiintare partiala si extindere scoala Blejoi 65.A  500000 

Amenajare parc Blejoi 67.A 439000  

Amenajare teren bschet exterior parc Ploiestiori 67.A 150000  

Amenajare loc de joaca parc Ploiestiori 67.A  125000 

Realizare statie epurare ape uzate 70.A  500000 

Realizare retea apa potabila ptr. Suplimentare debit sat Blejoi 70.A 100000  

Realizare extindere retea apa drum T2 -De 15/270 si str. Franculesti 70.A  90000 

Realizare extindere retea apa str. Tufanelelor 70.A  70000 

Realizare extindere retea apa parc Blejoi, str. Scolii 70.A  90000 
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INVESTITII PROPUSE CAPITOL 
BUGETAR 

BUGET 
LOCAL 

EXCEDENT 

Realizare retea iluminat public DN1B sat Ploiestiori 70.A  60000 

Realizare retea gaze naturale drum local Blejoi paralel cu DN1A 70.A 50000  

Realizare retea gaze naturale Cartier Unita 70.A 60000  

Realizare retea iluminat public De 107 ( cartier ADAMA) 70.A 120000  

Realizare retea iluminat public DN1B sat Tantareni 70.A  18000 

Realizare retea iluminat public zona trecere la nivel cale ferata 70.A  35000 

Realizare canalizare Comuna Blejoi 74.A  2976800 

Realizare retea canalizare ape pluviale Tantareni etapa I 74.A  1000000 

Realizare canalizare ape pluviale Ploiestiori etapa I 74.A 100000  

Realizare retea canalizare ape pluviale Blejoi etapa I 74.A 100000  

Realizare extindere retea canalizare, menajera si pluviala str. Tufanelelor 74.A  180000 

Realizare modernizare drumuri Tantareni etapa I 84.A 60000  

Realizare amenajare intersectie DN1A cu Sos. Ploiesti- Valeni 84.A 50000  

Realizare amenajare pista biciclete DN1A cu Sos. Ploiesti- Valeni 84.A 50000  

Realizare reconstruire podet Bleaja cu consolidare maluri str. Campului 84.A 35000  

Realizare modernizare drum exploatare T2- De 15/270 84.A 50000  

Realizare amenajare drum local Blejoi paralele cu DN1A 84.A 50000  

Realizare drum de legatura intre DJ156 si DN1-Cartier Parc Comuna Blejoi 84.A 75000  

Realizare modernizare drumuri agricole(max.500ml fiecare), T2 sat Blejoi 84.A 25000  
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INVESTITII PROPUSE CAPITOL 
BUGETAR 

BUGET 
LOCAL 

EXCEDENT 

Realizare punte pietonala peste paraul Dambu 84.A 50000  

Realizare reconstruire podet Bleaja, str. Campului 84.A  450000 

Realizare pietruire drumuri exploatare agricola T2 84.A 10000  

Realizare pista biciclete DN1A, sos.Ploiesti- Valeni 84.A  450000 

Realizare amenajare intersectie DN1A cu Sos. Ploiesti- Valeni 84.A  500000 

Realizare drum de legatura intre DJ 156 si DN1 etapa II 84.A  1500000 

Realizare modernizare drumuri locale Tantareni Zavoiului 84.A 75000 100000 

Realizare amenajare drum de legatura si parcari zona Parc Blejoi 84.A 550000  
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BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE 
 

    PIESE SCRISE 
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VOLUMUL  II  -  REGULAMENTUL LOCAL 

 

  PIESE DESENATE 

 

P1 - INCADRAREA IN TERITORIU 

P2 - SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI 

P3 – REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE 

P4 – REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA 

P5 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 

P6 – REGLEMENTARI URBANISTICE – CAI DE COMUNICATIE 
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I.DISPOZITII GENERALE 
 

1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
1.1.Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) Preliminar este 
o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul 
de utilizare al terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul localitatii Blejoi. 
1.2. Regulamentul  Local de Urbanism  aferent Planului Urbanistic General expliciteaza si detaliaza 
prevederile cu caracter de reglementare ale PUG  
1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale 
1.4. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa, cu 
exceptia derogarilor si situatiilor speciale. În acest caz se impune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 
sau Plan urbanistic de Detaliu.  
Prin derogare se întelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire, 
inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei, POT, CUT. 
Orice PUZ care modifica prevederile din  Regulamentul  Local de Urbanism  aferent Planului Urbanistic 
General Blejoi se va constitui ca un UTR distinct. 
1.5. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei din domeniul 
urbanismului si cea complementara acesteia. 
1.6. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie sa asigure corelarea 
intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatii, respectiv protectia proprietatii private si apararea 
interesului public. 
 

2.BAZA LEGALA A ELABORARII 
           La baza elaborarii RLU pentru Comuna Blejoi,  stau in principal : 

Baza proiectarii:  

 Legea 350/2001 (cu modificarile si completarile ulterioare); 

 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism 

 H.G. nr. 525/1996 republicat 2002 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (cu 
modificarile si completarile ulterioare); 

 Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/1999 de aprobare a Ghid privind metodologia de elaborare si continutul 
cadru al Planului Urbanistic General; 

 Ordinul M.L.P.A.T nr. 21N/2000 de aprobare a Ghidului privind elaborarea si aprobarea 
Regulamentelor locale de Urbanism; 

 Ordinul M.D.R.T  nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism; 

Planul de amenajare a teritoriului national 

 Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea I – retele de transport; 

 Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea II – apa; 

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a III – a - zone protejate; 

 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a IV-a: Reteaua de  localitati; 

 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a V-a: Zone de risc natural; 

 Legea nr. 190/2009 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a VI-a: Zone turistice; 
Elemente legislative conexe: 

 Codul Civil; 

 Codul Silvic; 
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 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare; 

 Legea nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul 839/2009 privind „Normele de aplicare a legii 50/1991” cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii; 

 O.G. nr.21 din 30.01.2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; 

 Legea nr. 185 /2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate; 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 OG 43/ 2000 privind privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes national,  cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, Florenta 20.10.2000; 

 Legea nr. 7/1996  privind cadastrul si publicitatea imobiliara; 

 Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

 Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauza de utilitate publica cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor 
obiective de interes national, judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare; 

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 Hotarârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 

 O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 

 O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale 
a Cailor Ferate Romane; 

 Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare; 

 ORDINUL   Nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a 
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor; 

 OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;  

 OUG nr. 114/2007 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 70/2013; 

 Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 

 Hotararea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu 
pentru planuri si programe; 

 O. U. nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea „Normelor de igiena si a  
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei”; 

 Ordinului MDRAP/MM/MAI nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea 
distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se 
încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism 

 

3. DOMENIU DE APLICARE 
3.1. Prezentul regulament se aplica pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului propus al Comunei 
Blejoi. Regulamentul contine totodata, in capitolul T reguli cu privire la teritoriul extravilan al Comunei 
Blejoi. 
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3.2. R.L.U. aferent  PUG, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice 
categorie de terenuri, atat in intravilanul trupurilor de baza ale satelor Comunei Blejoi, cat si in trupurile 
cuprinse in intravilan,dar izolate, situate in teritoriul administrativ al comunei. 
3.3. Corelari cu alte documentatii - Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile 
generale ale Planurilor Urbanistice Zonale avizate si aprobate conform legii, anterior intrarii sale in 
valabilitate si care nu au fost abrogate prin Hotarari ale Consiliului Local al Comunei Blejoi in ANEXA 
4. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere documentatiile de urbanism de tip 
PUZ sau PUD aprobate anterior PUG si se vor aplica regulile prevazute de catre acestea. Acolo unde 
nu s-au prevazut reguli se vor aplica reglementarile din cadrul documentatiei PUG. Scara la care s-a 
lucrat documentatia PUG nu permite preluarea tuturor reglementarilor de detaliu din cadrul 
documentatiilor de tip PUZ sau PUD. 
3.4. Zonificarea functionala a satelor comunei  Blejoi s-a stabilit in functie de categoriile de activitati 
pe care le cuprinde  localitatea, de traditie si de nevoile sale de dezvoltare viitoare. Zonificarea 
functionala este prezentata in plansa <<nr.3 Reglementari urbanistice-zonificare>> si face parte 
integranta din RLU si PUG si este conforma cu prevederile Ordinului MLPAT nr. 13N / 10.03.1999. 
Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare  a constructiilor, ce se vor 
respecta pentru fiecare zona/subzona functionala stabilita in PUG si explicitata in plansele UTR care 
insotesc prezentul regulament in capitaolul VI. 
3.5.Teritoriul intravilan al Comunei BLEJOI  a fost  impartit in 24 de trupuri de intravilan si 71 
(saptezeci si unu)  unitati teritoriale de referinta ( UTR), tinand seama de : 
  I.  Limite fizice existente in teren ( limite cadastrale, strazi, elemente naturale ) ; 
  II.  Functiunea predominanta a zonei ; 
  III. Caracteristici comune care sa conduca la reguli comune pentru cea mai mare parte 
din suprafata ; 
 Unitatea Teritoriala de Referinta (UTR) este o reprezentare conventionala cuprinzand o 
zona a teritoriului localitatii cu o functiune predominanta si care prezinta caracteristici 
morfologice unitare si ridica probleme specifice de gestiune. 
Fiecare UTR in parte va avea definite propriile elemente de REGULAMENT ilustrate grafic in Capitolul 
VI al acestui volum . 
3.6. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste conform legislatiei in 
vigoare. 
 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 
4.REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 
 
4.1. Configuratia geografica a teritoriului comunei, prezenta padurilor si a cursurilor de apa care 
ii strabat teritoriul este favorabila pastrarii calitatilor mediului natural.  
4.2. Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii constructiilor 
se realizeaza in conditiile art. 4. din Regulamentul General de Urbanism si a altor prevederi legale ce 
vor aparea ulterior elaborarii documentatiei. Destinatia acestor terenuri este prezentata in plansa    
<<nr. 3. REGLEMENTARI  URBANISTICE –ZONIFICARE>> . 
ARTICOLUL 4 – Terenuri agricole din intravilan 
(1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa  pentru toate 
tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea  conditiilor impuse de lege si de 
prezentul regulament. 
(2) De asemenea, autorizarea prevazuta la alin. (1) se face cu respectarea normelor    
stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a terenurilor si pentru realizarea     
urmatoarelor obiective: 
 -completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de  caracterul zonei, 
avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general; 
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-valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare; 
-amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri 
compacte 
(3) Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar 
sau definitiv, conform legii 
4.3. Pentru terenurile cu vii si livezi, scoaterea din circuitul agricol se va putea face cu 
respectarea legii 244/2002 a vitei si vinului si Legii nr. 348/2003 a pomiculturii. 
4.4. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile cu folosinta forestiera din 
extravilanul si intravilanul localitatii se supune prevederilor art. 5 din RGU in conditiile 
respectarii legislatiei specifice, a Codului Silvic, corelate cu Legea 50/1991 cu completarile 
ulterioare si a altor reglementari legale ce pot apare ulterior. 
ARTICOLUL 5 – Suprafete impadurite 
(1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. 
In mod exceptional, se pot autoriza cu avizul organelor administratiei publice  de specialitate  numai 
constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere. La amplasarea 
acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din cultura forestiera. 
(2) Cabanele si alte constructii  si amenajari destinate turismului  vor fi amplasate numai  la liziera 
padurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor si protectiei Mediului si  al Ministerului Turismului. 
(3) Delimitarea pe judete a terenurilor cu destinatie forestiera, stabilita in conditiile legii,  de catre 
organele de specialitate ale administratiei publice, se comunica consiliilor   judetene prin ordinul 
ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului 

In teritoriu se regasec doua zone de paduri, pe malul raului Teleajen care apartin de Ocolul Silvic.. 
Suprafetele impadurite au fost pastrate cu functiunea specifica existenta in extravilan.  S-a propus, 
extinderea spatiilor plantate pe malul raului Teleajen cu rol de protectie si stabilizare, dar si cu rol 
ambiental. 
4.5. Autorizarea executarii constructiilor si  lucrarilor de amenajare definitiva pe terenurile cu 
resurse ale subsolului, delimitate conform legii, se supune prevederilor art.6 din RGU. 
ARTICOLUL 6 – Resursele subsolului 
(1) Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale, necesare exploatarii si 
prelucrarii resurselor in zonele delimitate conform legii, care contin  resurse identificate ale subsolului, 
este interzisa. 
(2) Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si prelucrarii        resurselor 
identificate ale subsolului, se face de catre consiliile judetene sau consiliile       locale, dupa caz, cu 
avizul organelor de stat specializate. 
(3) In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii, modalitatea  
     exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. 
(4) Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se  comunica la 
consiliile judetene prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru   Resurse Minerale, pentru 
fiecare judet. 

Conform aviz ANRM nu exista pe teritoriul comunei Blejoi obiective legate de 
explorarea/exploatarea resurselor/rezervelor de titei si gaze.   
Orice proiect dezvoltat de autoritatile locale in zonele in care se afla amplasate perimetre concesionate 
de catre A.N.R.M. pentru activitatile de explorare sau exploatare a substantelor minerale utile sau zone 
in care sunt inregistrate resurse/rezerve de substante minerale utile va fi prezentat pentru analiza si 
avizare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. 
4.5.1 Pentru orice lucrari de exploatare a unor resurse care ar putea fi identificate in viitor pe teritoriul 
comunei Blejoi, autorizatia de construire va contine conditii obligatorii privind efectuarea lucrarilor de 
refacere a peisajului. 
4.6. Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albia minora,majora si in zona de 
protectie a raului Teleajen, paraul Bleaja, paraul Dambu, se realizeaza in conditiile respectarii 
prevederilor art. 7. din RGU si a altor prevederi legale specifice domeniului, existente ( Legea apelor 
nr. 107 / 1997 cu completarile ulterioare, Ordinul MPAM  nr. 277 /1997 si care pot aparea ulterior 
elaborarii documentatiei) si cu avizul AN Apelor Romane;  
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ARTICOLUL 7 – Resurse de apa si platforme meteorologice 

Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele 
lacurilor este interzisa cu exceptia lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de 
traversare a albiilor cursurilor de apa, precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor. 

Autorizarea executarii lucrarilor prevazute la aliniatul (1) este permisa numai cu avizul primarului si 
al autoritatilor de gospodarire a apelor si cu asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective 
impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane, 
de respectare a zonelor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de lucrarile de 
gospodarire si de captare a apelor 

Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a platformelor meteorologice 
se face cu avizul prealabil al autoritatii competente pentru protectia mediului. 

Zonele de protectie sanitara se delimiteaza de catre autoritatile administratiei publice judetene. 
- S-a stabilit zona de protectie a raului Teleajen de 15,0 m. 
- S-a stabilit latimea zonei de protectie a paraului Bleaja si paraul Dambu de 5,0 m. 

4.7. Autorizarea executarii constructiilor si lucrarilor de amenajare in zonele cu valoare 
peisagistica si in zonele naturale protejate se realizeaza in conditiile prevederilor art.8 din RGU. 
ARTICOLUL 8 – Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate 

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, 
volumetrie si aspect arhitectural – conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, 
invelitoare, paleta cromatica etc. – depreciaza valoarea peisajului, este interzisa. 
4.7.1. Pe teritoriul comunei Blejoi nu exista zone cu valoare peisagistica. Elementele cu potential sunt 
zonele de pe malul raului Teleajen. 
4.8.Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile care cuprind valori de 
patrimoniu cultural construit se face cu respectarea prevederilor art.9 din RGU. 
Interventiile asupra monumentelori istorice inscrise in Lista Monumentelor Istorice aprobata in 2010, 
existente pe teritoriul Comunei Blejoi, asupra imobilelor din zonele lor de protectie, sunt avizate in 
conditiile legii, de Ministerului Culturii si Identitatii Nationale prin structurile sale de specialitate- Comisia 
Nationala a Monumentelor Istorice. 
ARTICOLUL 9 – Zone construite protejate 
(1) Autorizarea executarii constructiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de 
interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  
(2) Autorizarea executarii constructiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de 
interes local, declarate şi delimitate prin hotarare a consiliului judetean, se face cu avizul serviciilor 
publice descentralizate din judet, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (1).  
(3) Autorizarea executării lucrarilor de constructii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, 
restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al 
Ministerului Culturii si Cultelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor. 
 
        Prin studiul istoric s-a stabilit zona de protectie in jurul monumentului clasat si a sitului arheologic 
clasat. Acestea se regasesc in plansa 3. Reglementari urbanistice – Zonificare. 

Monumentele clasate de pe teritoriul comunei Blejoi (conform Lista Monumentelor Istorice 
aprobata in 2010)  sunt: 

a. PH-II-m-B-16571, Ruinele bisericii “Sf. Visarion”, sat Ploieştiori, comuna Blejoi, sec. XVII-XVIII. 
b. PH-II-m-B-16358, Vila Constantin Comăneanu, sat Blejoi, comuna Blejoi, nr. 16, 1909 
c. PH-II-m-A-16359, Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, “Adormirea Maicii Domnului”, sat Blejoi, 

comuna Blejoi, 449A, sec. XVIII 
Siturile arheologice de pe teritoriul comunei Blejoi (conform punct de vedere Muzeul 
Judetean de Istorie si Arheologie Prahova) sunt: 

PH-I-s-B-16113, Situl arheologic de la Ploieşti, punct “Bloc 122”, greşit localizat pe teritoriul 
municipiului Ploieşti, coordonatele furnizate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, 
plasându-l în întregime pe teritoriul comunei Blejoi. 
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PH-I-m-B-16113.01, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
PH-I-m-B-16113.02, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
PH-I-m-B-16113.03, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
PH-I-m-B-16113.04, Aşezare “Bloc122”, cartier Nord 
 

 

 
 

In urma verificarilor de teren de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova au fost 
identificate si verificate 9 situri arheologice aflate pe raza comunei Blejoi. Cu exceptia unui sit, celelalte 
8 obiective arheologice sunt reprezentate de movile de pamant datand de la inceputul epocii bronzului. 
Aceste movile din pamant (tumuli) sunt monumente funerare in care sunt inmormantate personaje 
importante pentru comunitatile respective. 
4.8.1.Autorizarea oricarui tip de interventie la o constructie sau parti dintr-o constructie declarata 
monument istoric si inscrisa pe lista monumentelor istorice aprobata, in incinta monumentului 
delimitata topografic si in zona de protectie a monumentelor clasate se face dupa obtinerea 
avizului DJCPCN Prahova.  
4.8.2. In cazul descoperirii intamplatoare a unor materiale arheologice in zone afectate sau nu de 
investitii (Potrivit O.G. nr. 43/2000), administratia publica are obligatia sa semnaleze aceasta, 
Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova.  
4.8.3. Siturile arheologice vor ramane acoperite de pamant pana la obtinerea de fonduri pentru 
studierea si reglementarea zonelor. 
 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA 
INTERESULUI PUBLIC 
 
5.1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale se 
realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 10 din RGU  
ARTICOLUL 10 – Expunerea la riscuri naturale 

(1)Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu 
exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa 

(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri 
miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, 
zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărare a consiliului judetean, cu 
avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.  
Zonele expuse la riscuri naturale sunt evidentiate  in plansele nr. 2 – « SITUATIA  EXISTENTA,  
DISFUNCTIONALITATI »   si nr. 3. – «  REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE 
FUNCTIONALA » ; terenurile expuse la riscuri naturale sunt prezentate in detaliu in studiul de 
fundamentare   « STUDIU GEO – RISCURI  NATURALE COMUNA  BLEJOI» , care face parte 
integranta din PUG. 
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Riscul producerii unor dezastre si efectele lor – tipologia fenomenelor, in sensul art. 10 din RGU 
sunt:  
5.1.1. Riscul seismic : nu exista elemente naturale care pot stimula fenomenul de instabilitate; risc 
hazard : podurile care traverseaza artere importante de circulatie, conductele care transporta gaz, 
azot, titei, hidrogen, rafinaria Vega.   
5.1.2. Riscul de inundabilitate : 
- Paraul Teleajen inunda la sud de podul DN1A. 
- Paraul Stramba inunda la intrarea pe teritoriul administratv in partea de N . 
- Paraul Bleaja inunda ocazional la intrarea in sat Blejoi pana aproape de DN1B . 
5.1.3. Riscul de instabilitate  
-  Exista fenomene de eroziune mal; 
5.1.4  Se admit constructii pe terenurile mentionate in art. 10, alin.2 din RGU, cu conditia eliminarii 
factorilor naturali de risc prin lucrari specifice (lucrari hidrotehnice pentru aparare maluri – raul 
Teleajen, paraul Stramba si paraul Bleaja), aprobate de autoritatea competenta in protectia mediului si 
alte organisme interesate, dupa caz. 
5.2. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile situate in zone expuse la 
riscuri tehnologice (antropice), sau a magistralelor de retele se va face tinand tinand seama de 
zonele de servitute si de protectie a retelelor edilitare, conform art.11 din RGU. Protectia 
sistemelor de alimentare cu energie electrica, apa (puturi captare apa,rezervoare de inmagazinare, 
statie de pompare),canalizare(statii de epurare), conducte de transport produse petroliere, a cailor de 
comunicatie (zonele de protectie ale infrastructurii rutiere) si a altor lucrari de infrastructura, se 
realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 11 din RGU. . 
    ARTICOLUL 11 – Expunerea la riscuri tehnologice 
(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de 
servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, 
apa,canalizare, cailor de comunicatie  si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa 
(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri tehnologice sunt cele determinate de procesele 
industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de 
poluare a aerului, apei sau solului 
(3) Fac exceptie de la prevederile aliniatului (1) constructiile si amenajarile, care au drept scop 
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora 

Utilizari permise : 
In zonele expuse la riscuri tehnologice si in zonele de servitute a echipamentelor tehnico-edilitare, 
evidentiate in Plansele nr. 3 –« Reglementari Urbanistice-Zonificare » si nr.4 « Reglementari - echipare 
edilitara » ,sunt permise orice fel de constructii si amenajari care au drept scop prevenirea riscurilor 
tehnologice si limitarea efectelor acestora (lucrari de consolidare, lucrari de marcare si reperare, 
accese pentru interventie rapida in caz de incendii sau explozii, etc.). 
  Utilizari permise cu conditii : 
Toate tipurile de constructii cu conditia respectarii servitutilor de utilitate publica existente sau propuse, 
pentru retele tehnico-edilitare, cai de comunicatie, explorare si exploatare resurse, apararea tarii, ordinii 
publice si a sigurantei nationale, precum si a exigentelor Legii nr.10/1995 actualizate, privind rezistenta, 
stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta la foc, protectia impotriva zgomotului, sanatatea 
oamenilor si protectia mediului. 
  Utilizari interzise : 
Toate tipurile de constructii amplasate in zonele de protectie stabilite prin alte norme, decat cele 
sanitare, in zonele cu servituti legal instituite pentru lucrarile publice generatoare de riscuri tehnologice, 
in vecinatatea depozitelor de combustibil si materialelor explozive, a liniilor electrice etc. 

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru tronsoanele LEA si se preiau culoarele de 
protectie conform aviz TRANSELECTRICA si ELECTRICA ( teritoriul este traversat de magistralele 
110kv, 20kv ) . 

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru lucrari de alimentare cu apa , conform HG 
930/2005. 

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru lucrari de instalatii de telecomunicatii.  
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Se instituie sevitute de utilitate publica pentru tronsoanele retelelor de transport titei si se 
preiau culoarele de protectie conform aviz CONPET ( teritoriul este traversat de magistrale de 
transport titei ) . 

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru lucrari de instalatii de gaz, gazolina, titei, 
motorina, azot, pacura,hidrogen,  .   

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru tronsonul drumurilor clasificate : DN 1, DN 1A, 
DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A, si se preiau culoarele de siguranta si protectie 
conform O.G. nr. 43/1997. 

Se instituie sevitute de utilitate publica pentru tronsonul caii ferate si se preiau culoarele de 
siguranta si protectie conform aviz C.N.C.F. „CFR” . 

Se conditioneaza autorizarea construirii in vecinatatea lor de obtinerea avizului 
deţinătorului/administratorului. 

Se instituie zone de protectie sanitara fata de zona de locuit si functiunile complementar cf. 
Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei. Distante pot fi modificate pe baza Studiilor de Impact si Autorizatiei de Mediu  (programele 
de conformare, conform legii mediului).  
            Se conditioneaza autorizarea construirii in zonele de protectie pe baza normelor sanitare de 
obtinerea unei notificari de la Directia de sanatate publica - Prahova. 
5.3. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel, inclusiv a lucrarilor de utilitate 
publica pe terenurile pe care este instituita servitute de utilitate publica, se face in conditiile 
respectarii prevederilor art. 16 /RGU si cu Legea nr.213/1998. 
- Utilitatea publică se declara în conformitate cu prevederile legii.Declararea utilitatii publice se face 
numai după efectuarea unei cercetari prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile 
urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se 
intentioneaza executarea ei. 
- Lucrarile de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea statului, a unităţii 
administrativ teritoriale (cf. ANEXA la Legea nr.213/1998),sau pe terenuri proprietate privată a 
persoanelor fizice sau juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitand, după 
caz, exproprieri sau instituirea unor servituţi de utilitate publica. 
- Delimitarea terenurilor necesare se stabileste prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, 
iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism 
şi de amenajarea teritoriului, conform legii. 
- Folosirea temporară sau definitivă şi scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul 
agricol şi silvic se fac în conformitate cu prevederile legale. 
5.4. Se vor respecta prevederile Ordinului MDRAPFE/MM/MAI nr. 3710/1212/99/2017 privind 
aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din 
cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a 
teritoriului si urbanism; 

Pentru stabilirea distanțelor adecvate fata de se parcurg următoarele etape: 
a) determinarea și reprezentarea grafică a zonelor de impact din jurul amplasamentelor care se 
încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016; 
b) identificarea elementelor teritoriale vulnerabile din zonele de impact; 
c) stabilirea compatibilității teritoriale în zonele de impact; 
d) preluarea distanțelor adecvate în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele 
din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 și instituirea de 
reglementări specifice. 

La promovarea unui proiect de investiții sau a unui plan de amenajare a teritoriului sau de 
urbanism, autoritățile responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul și autoritățile competente 
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 se asigură că distanțele adecvate față de sursele 
potențiale de risc stabilite conform prezentei metodologii sunt luate în considerare în cadrul procesului 
de elaborare, avizare și aprobare a respectivelor proiecte de investiții sau documentații de amenajare a 
teritoriului sau de urbanism. 
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Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor în care se pot manifesta consecințele unui 
accident major, denumite în continuare zone de impact, din jurul amplasamentelor care se încadrează 
în prevederile Legii nr. 59/2016 se fac de către operatorii ce exploatează sau dețin amplasamentele în 
cauză, în baza analizei de risc care este cuprinsă în documentațiile specifice - Politica de prevenire a 
accidentelor majore, Raportul de securitate, Planul de urgență internă - transmise autorităților 
competente de la nivel județean. 
ARTICOLUL 12 – Lucrari de utilitate publica 

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a 
teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa 

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism sau 
de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 
 
- Utilitatea publica se declara in conformitate cu prevederile legii.Declararea utilitatii publice se face 
numai dupa efectuarea unei cercetari prealabile si conditionat de inscrierea lucrarii in planurile 
urbanistice si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localitati sau zone unde se 
intentioneaza executarea ei. 
- Lucrarile de utilitate publica se executa pe terenuri aflate in proprietatea statului, a unitatii 
administrativ teritoriale (cf. ANEXA la Legea nr.213/1998),sau pe terenuri proprietate privata a 
persoanelor fizice sau juridice, cu schimbarea functiunii si afectarea valorii terenurilor, necesitand, dupa 
caz, exproprieri sau instituirea unor servituti de utilitate publica. 
- Delimitarea terenurilor necesare se stabileste prin documentatiile tehnice si studiile de fezabilitate, 
iar autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiilor de urbanism 
si de amenajarea teritoriului, conform legii. 
- Folosirea temporara sau definitiva si scoaterea temporara sau definitiva a terenurilor din circuitul 
agricol si silvic se fac in conformitate cu prevederile legale. 
5.5. In vederea asigurarii cu echipament tehnico-edilitar, autorizarea executarii constructiilor se 
face in conformitate cu prevederile art. 13 din RGU.In conformitate cu competentele legale, autoritatile 
administratiei publice locale sunt obligate sa asigure corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de 
dezvoltare a echiparii edilitare, conditionate de posibilitatile financiare de executare a acestora. 
            ARTICOLUL 13 – Asigurarea echiparii edilitare 

Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de 
echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale 
investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat, este interzisa. 

Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil prin contract, a 
obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii 
interesati 

In conformitate cu competentele legale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa 
asigure corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de dezvoltare a echiparii edilitare, conditionate 
de posibilitatile financiare de executare a acestora. 
Echiparea edilitara este ansamblul format din constructii, instalatii si amenajari, care asigura in 
teritoriul localitatilor functionarea permanenta a tuturor constructiilor si amenajarilor, indiferent de pozitia 
acestora fata de sursele de apa, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian, cu 
respectarea protectiei mediului ambiant. 
Cheltuieli de echipare edilitara : sunt cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de gospodarie 
comunala si pentru exploatarea, modernizarea si dezvoltarea acesteia ( alimentare cu apa, canalizare, 
strazi, transport in comun, salubritate etc. ), care se asigura de regula prin bugetele locale. 

Extinderea retelelor edilitare existente sau a capacitatii acestora, care nu poate fi 
finantata din bugetele locale, se va putea realiza prin finantarea totala sau partiala a acestor 
lucrari de catre investitorii interesati. 
 In cazul unor investitii (parcelari, ansambluri de locuinte, constructii de mari dimensiuni etc ) ce 
pot antrena dupa sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitara, pe care autoritatile publice locale 
sau investitorul nu le pot acoperi din bugetele lor, iar lucrarile nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de 
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stat sau din alte surse, autorizarea executarii constructiei nu se va face decat dupa asigurarea 
surselor de finantare. 
 

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 
6.1 Igiena si confortul urban se realizeaza prin respectarea normelor de insorire si iluminat 
natural, cat si prin evitarea amplasarii la distante necorespunzatoare a constructiilor unele in 
raport cu altele. 
Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii art.17 din RGU – Anexa 3. Se vor 
respecta normele cuprinse in Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare. 
           ARTICOLUL 18 – Amplasarea fata de drumurile publice 
In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei 
publice: 

 constructii si instalatii aferente drumurilor publice de deservire, de intretinere si de 
exploatare; 

 parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv 
functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc); 

 conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaza, titei sau 
alte produse petroliere, retele termice, elecetrice, de telecomunicatii si infrastructuri 
ori alte instalatii ori constructii de acest gen. 

6.2 Conditiile de amplasare a constructiilor cu functiunea de locuire fata de drumurile publice se  
stabilesc respectand prevederile art.18 din RGU, corelat cu prevederile legislatiei specifice in 
vigoare. 
6.2.1.Lucrarile autorizate in zona drumurilor se vor realiza numai conform avizului organelor de 
specialitate ale administratiei publice si cu respectarea normelor tehnice de proiectare, constructie si 
exploatare, conform legii. 
6.2.2.La proiectarea, executia si interventiile asupra strazilor din satele comunei Blejoi, se va tine 
seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii 
economici, sociali si de aparare, de conservarea si protectia mediului inconjurator, de planurile de 
urbanism si amenajarea teritoriului, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea 
acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale celor de varsta a treia. 
6.2.3.Strazi noi, prelungiri de strazi, modernizari ( largiri ) strazi 
In toate situatiile, in documentatiile intocmite se determina suprafetele de teren exacte care isi 
vor modifica regimul juridic (de regula acestea trec din proprietate privata in domeniul public de 
interes local, judetean, national), se identifica proprietarii si se declanseaza procedura privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica conform Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010.  
6.2.4.Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe strazi in localitatatile 
Comunei Blejoi se va face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe strada de 
categorie superioara.   
6.2.5. Pentru autorizarea lucrarilor si constructiilor in zona drumurilor judetene si a drumurilor locale se 
vor respecta zonele de protectie si siguranta, atat ale drumurilor publice, cat si cele instituite de 
prezenta retelelor.Se vor respecta profilele transversale stabilite in PUG ( plansa nr.6). 
Se interzice amplasarea in zona drumurilor a panourilor independente de reclama publicitara, fara 
acordul administratorului drumului si al administratiei publice locale. 
6.3 Amplasarea fata de cai ferate din administratia Compania Nationale de Cai Ferate ,,CFR S.A." 
se face in conditiile respectarii prevederilor art.20 din RGU. 
ARTICOLUL 20 – Amplasarea fata de cai ferate din administratia CFR S.A. 
In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor: 

 constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata; 

 constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a 
circulatiei; 

 instalatii fixe pentru tractiune electrica; 
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 instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni de 
date si constructii aferente acestora. 

 
In sensul prezentului regulament, prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se intelege fasia de 
teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., 
situata de o parte si de alta a caii ferate. 
In sensul prezentului regulament, prin zona de siguranta a infrastructurii feroviare se intelege fasia de 
teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 20 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata 
de o parte si de alta a caii ferate. 

Circulatia feroviara este reprezentata de calea ferata simpla, principala, neelectrificata Ploiesti 
Sud - Maneciu, care trece prin partea de est a comunei, prin satul Tantareni, Ploiestiori si Blejoi. 
Comuna Blejoi este deservita de gara Blejoi. 
6.4. Amplasarea fata de aliniament, iesiri din gabarit, socluri, balcoane, reclame se face 
respectand art.23 din RGU. 
ARTICOLUL 23 – Amplasarea fata de aliniament 
Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum urmeaza: 

 in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 
cladirilor existente; 

 Retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si 
caracterul fronturilor stradale; 

 In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste 
distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al caladirii fata de cel mai apropiat punct al 
aliniamnetului opus; 

Fac exceptie de la prevederile alin. (2) constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal 
aprobat conform legii. 
 Aliniamentul reprezinta limita dintre domeniul public si domeniul privat. 
 Regimul de aliniere este limita conventionala stabilita stabilita prin profilele transversale ce 
reglementeaza modul de amplasare a constructiilor , prin fixarea unei distante intre fronturile construite 
si un reper existent, de regula aliniamentul stradal. 
-   Alinierea frontala a cladirilor, fata de aliniament s-a stabilit prin profilele stradale propuse in plansa 6. 
Reglementari urbanistice- cai de comunicatie. 
6.5. Amplasarea in interiorul parcelei se face in conditiile respectarii prevederilor art. 24 din 
RGU. 
ARTICOLUL 24 – Amplasarea in interiorul parcelei 
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta: 
distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale 
de pompieri 
Modul de amplasare a constructiilor in raport cu limitele dintre parcele poate fi : insiruit, cuplat, izolat.  

Lucrarile de construire vor respecta prevederile Codului Civil in vigoare referitoare la servitutea de 
vedere, precum si servitutea de picatura a streasinilor. 
Servitutea de vedere consta in interdictia de a deschide ferestre de vedere, balcoane etc. spre 
proprietatea invecinata, mai aproape de 2,00 m. Deschiderile pentru vedere pe fondul vecin pot fi 
facute numai conform Codului Civil, adica distanta minima intre zidul pe care se deschid aceste 
vederi si proprietatea vecina va fi de minim 2,00 m. 
Servitutea de streasina consta in obligatia prorietarului de a face streasina casei sale, astfel incat 
apele din ploi sa se scurga pe terenul sau sau in strada, dar nu pe terenul vecinului. 
Lucrarile de sistematiza verticala pe fiecare parcela se vor face astfel incat, apele meteorice ( ploi si 
topirea zapezii) sa nu afecteze in nici un fel proprietatile invecinate, atat publice, cat si private. 
Scurgerea apelor meteorice se va dirija care santurile drumurilor publice. 
 Pentru loturile din enclavele neconstruite din intravilan se va mentine acelasi tip de amplasare 
a cladirilor pe parcela : izolat, cuplat sau insiruit. 
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7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 
7.1. Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea prevederilor art.25 din RGU si 
numai daca exista posibilitatea asigurarii accesului carosabil, direct sau prin servitute, conform 
destinatiei constructiei. 
Articolul 25 – Accese carosabile 
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile 
publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile 
publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. 
- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si 
transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasare si autorizare a acestora. 
- Se va urmari asigurarea acceselor carosabile directe intre parcela si drumul public sau cu un 
minimum de servituti de trecere in conditiile specifice de amplasament, cu respectarea relatiilor si 
a gabaritelor functionale. 
7.1.1. Stabilirea conditiilor, tipurilor si a numarului de accese carosabile pentru fiecare categorie 
de constructii  ( administrative, financiar - bancare, comerciale,invatamant, culte, locuinte, unitati 
economice etc.) prezentate in ANEXA nr. 4 la RGU aprobat prin HG nr. 525 / 1996 (cu modificarile si 
completarile ulterioare) , se face in raport cu: 

 destinatia, structura functionala si capacitatea constructiei, corespunzator conditiilor de 
amplasament ; 

 accesele dimensionate ca numar si capacitate in functie de caracteristicile   constructiei 
proiectate si ale altor cladiri existente deservite, precum si de componenta si caracterul traficului de 
pe drumurile publice ; 

 accesele directe la reteaua majora de circulatie din localitati sau din teritoriu (DN 1, DN 1A, 
DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A, alte strazi principale)- cu circulatie continua si / 
sau discontinua ; 

 conditiile de fluenta, securitate, confort si buna desfasurare a circulatiei generale pentru toti 
participantii la trafic ( trafic usor, greu, tehnologic, pietonal, biciclisti, transport in comun ); 

7.2. Conform art. 26 din RGU, autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel 
este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei 
constructiei sau ansamblurilor construite. 
                 Articolul 26 – Accese pietonale 

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se 
asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. 

In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni, dintr-
un drum public, care pot fi : trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces 
public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de 
servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului. 

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si 
care folosesc mijloace specifice de deplasare. 
 Pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuiesc prevazute accese pentru pietoni, 
concepute si realizate corespunzator caracteristicilor acestor constructii. 

Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate si continuitate in sistem prioritar de 
flux, cu prevederea amenajarilor necesare deplinei sigurante a deplasarii, indeosebi in relatia cu 
circulatia vehiculelor de orice categorie. 
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8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA 
 
8.1. Prevederile Regulamentului General de Urbanism – art.27, au ca scop sa determine 
asigurarea obligatorie cu echipamente tehnico – edilitare a localitatilor pentru cresterea 
confortului urban. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente. 
Conform prevederilor art. 27 din RGU, autorizarea executarii constructiilor este conditionata de 
posibilitatile de racordare de noi consumatori la retelele existente in urmatoarele conditii : 
8.1.1. Racordarea la retelele edilitare existente 
-  Cand retelele edilitare publice au capacitati si grad de acoperire a teritoriului rural suficiente 
pentru a permite racordarea de noi consumatori, autorizarea constructiilor este permisa cu respectarea 
celorlalte prevederi ale Regulamentului General si Local de Urbanism. 
- Cand retelele edilitare publice existente nu au capacitati si grad de acoperire a teritoriului 
localitatii suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele edilitare ale Consiliului 
Local prevad dezvoltarea acestora in perspectiva, se admite construirea de locuinte individuale in 
urmatoarele conditii : 

 Realizarea de solutii de echipare in sistem individual , care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului  precum si prevederile Codului Civil  ; 

- In zonele locuite neracordate la reteaua de apa potabila , intreprinderea care exploateaza reteaua  
centralizata de alimentare cu apa este obligata, conform prevederilor legale, sa asigure distributia apei 
prin amenajarea de cismele publice. 
- Cand zona in care urmeaza a fi amplasata constructia nu dispune de retele publice de apa, 
canalizare, energie electrica, autorizarea constructiilor (indiferent de destinatie ), se face in 
urmatoarele conditii :  

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a    mediului, precum si prevederile Codului Civil  ; 

Articolul 27- Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente 
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordariii de 

noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare , de energie electrica si de 
gaze. 

De la dispozitiile aliniamentului se poate deroga, cu avizul organelor amdinistratiei publice 
locale, pentru locuinte, in urmatoarele conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului; 

 beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 
reteaua centralizata publica, atunci cand se va realiza. 

8.1.2. Realizarea de retele edilitare noi, conform art. 28 din RGU 
- Conform legislatiei in vigoare,retelele edilitare publice, apartin domeniului public national sau 
local. 
- Lucrarile de extindere sau de marire a capacitatii retelelor edilitare publice se pot finanta si de 
catre un investitor sau beneficiar interesat, partial sau in intregime, in conditiile contractelor incheiate cu 
Consiliul Local al Comunei BLEJOI; lucrarile edilitare astfel realizate apartin domeniului public si se 
administreaza conform legii. 
- Cheltuielile pentru lucrarile de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile proprietate 
privata ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate in intregime de investitorul sau de beneficiarul 
interesat. 
- Indiferent de forma de finantare si de executare a retelelor edilitare, realizarea acestora se face cu 
respectarea prevederilor Legii nr.10 /1995, actualizata, privind calitatea in constructii, precum si a 
normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice. 
- Realizarea extinderilor sau a maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizeaza 
dupa obtinerea de catre investitor a avizelor serviciilor publice de specialitate care gestioneaza lucrarile 
din domeniul respectiv. 
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8.1.3.Conditii de amplasare a  lucrarilor edilitare si a stalpilor pentru instalatii - se va face in 
conformitate cu Normele tehnice cuprinse in Ordinul nr. 47/1998 al M.T.pentru aprobarea « Normelor 
tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile 
urbane si rurale » . 
8.2.Proprietatea publica asupra retelelor edilitare, conform art.29 din RGU. 
- Retelele edilitare fac parte, alaturi de reteaua de drumuri si strazi ( cu traseele carora sunt 
asociate ) din categoria utilitatilor aflate in serviciul public.Terenul pe care sunt amplasate apartine, de 
regula, domeniului public, iar construirea si intretinerea retelelor si instalatiilor edilitare publice 
constituie lucrari de utilitate publica. 
- Instalatiile si retelele publice sunt, dupa caz, in proprietatea statului sau a unitatilor 
administrativ – teritoriale. 

Articlul 28 – Realizarea de retele edilitare 
Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se pot realiza de 

catre un investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate 
cu consiliile locale. 
 

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU 
CONSTRUCTII 
 
In functie de terenul disponibil si de configuratia tesutului urban specific fiecarei localitati componente 
sau zonei in care va avea loc operatiunea de parcelare vor fi stabilite dimensiunea, forma si suprafata 
loturilor ce vor rezulta in urma parcelarii. 
9. Autorizarea executarii parcelarilor se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 30 
din RGU si prezentului regulament. 
9.1. Actele vizand orice forma de impartire a unei parcele situate in intravilan (deci destinata 
construirii) nu vor putea fi inregistrate si legalizate conform legii ( la administratia financiara, cadastru, 
notar public ) decat insotite de Certificatul de Urbanism emis de autoritatea publica locala competenta. 
9.2. Pentru realizarea unor parcelari necesare amplasarii unor constructii cu alte destinatii decat 
locuinta (comert, turism, depozitare, industrie, activitati de mica productie, servicii, birouri etc) se vor 
utiliza normele specifice fiecarei categorii de constructii  si din Anexa 2 -RGU). 
 Pentru suprafetele parcelate incluse in planuri urbanistice ( PUZ , PUD) aprobate de 
Consiliul Local al Comunei BLEJOI, anterior aparitiei prezentului Regulament Local de Urbanism, vor fi  
acordate autorizatii de construire cu conditia respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism 
aprobate anterior. 
9.3. Conditii de construibilitate a parcelelor 
9.3.1. Pentru a fi construibila direct, o parcela trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii minime 
de construibilitate, conform prezentului regulament: 

- asigurarea accesului la un un drum public ( direct sau prin servitute in conditiile legii ); 
- asigurarea echiparii tehnico – edilitare necesare; 
- suprafata minima specificata pentru fiecare zona si subzone din prezentul regulament: 

o locuire in zona centrala - suprafata minima de 250 mp; 
o suprafata minima a parcelei pentru locuinte izolate- min 300 mp; 
o suprafata minima a parcelei pentru locuinte cuplate- min 200 mp; 
o suprafata minima a parcelei pentru locuinte insiruite- min 150 mp 
o institutii si servicii publice de interes general - suprafata minima de 350 mp; 
o institutii si servicii publice de interes general in zona mixta industrie si servicii- 

suprafata minima de 5000 mp; 
o industrie, unitati agricole sau zootehnice - suprafata minima de 1000 mp –cu 

respectarea Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 
privind mediul de viata al populatiei ( cu modificarile si completarile ulteriore) privind distanta 
fata de teritorii protejate (asa cum este definita in Ordinul 119/2014 cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
o turism, suprafata pentru parcuri, spatii de joaca va fi de minim 500 mp; 
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o suprafata pentru amplasarea dotarilor sportive (terenuri de volei, baschet, mini fotbal, 
tenis)  va avea  minim 800 mp; 

- front stradal minim:  
o 8 m; pentru zona de locuit unde regimul de construire se va face de tip insiruit; 
o 12 m; pentru zona de locuit unde regimul de construire se va face de tip izolat si/sau 
cuplat; 
o 15 m; pentru constructii destinate turismului, institutii si servicii de interes general, 
industriale, unitati agricole, unitati zootehnice ; 

- adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei; 
9.3.2. Este permisa divizarea unui lot în maximum trei parcele care sa îndeplineasca fiecare conditiile 
de construibilitate; împartirea lotului în minim 4 parcele distincte se va face în baza unui PUZ de 
parcelare. 
9.3.3. Pentru un numar mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea 
constructiilor cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa respecte normele legale de 
igiena si de protectie a mediului si in conformitate cu un PUZ avizat si aprobat conform legii. 
 

10.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI 
IMPREJMUIRI 
 
10.1. La toate tipurile de constructii sau transformari de functiuni va trebui sa se realizeze 
suprafetele necesare pentru stationari ( parcaje ), caracteristice fiecarei functiuni. 
 Autorizatia de construire poate fi refuzata in cazul imposibilitatii rezolvarii stationarii 
autovehiculelor necesare pentru functiunea respectiva pe parcela care urmeaza a fi construita. 

Autorizatia se va emite in conformitate cu : 
Construcţii administrative 
Pentru sediul primariei vor fi prevăzute: 
 a) câte un loc de parcare pentru 10 - 40 salariaţi; 
 b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează: 
- un spor de 30% pentru sediul primariei; 
 - atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1 - 2 locuri de parcare pentru autocare. 
  Pentru construcţiile : sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii,agenţii, fonduri, sedii de birouri, etc., vor fi prevăzute câte un loc de 
parcare pentru 10 - 30 salariaţi plus un spor de 20% pentru invitaţi. 

Construcţii financiar-bancare 
Pentru toate categoriile de construcţii financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 

20 de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi. 
În funcţie de destinaţia clădirii şi de amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi organizate 

împreună cu cele ale clienţilor, adiacent drumului public. 
Construcţii comerciale 
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, 
după cum urmează: 

 un loc de parcare la 200 m2  suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 
până la 400 m2; 

 un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400 
- 600 m2; 
 • un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de 600 - 2.000 m2; 
 • un loc de parcare la 40 m2  suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de peste 2.000 m2. 
- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la masă. 
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- La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 
amplasate independent de parcajele clienţilor.  
  Construcţii de cult 

Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, 
avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare. 

Construcţii culturale 
Pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori şi 

personal, după cum urmează: 
 • pentru construcţiile : expoziţii si muzee, câte un loc de parcare la 50 m2 spaţiu de expunere; 
 • pentru construcţiile : biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, case de cultură, centre şi 

complexe culturale, cinematografe, teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă de 
păpuşi, săli polivalente, circ, un loc la 10 - 20 de locuri în sală. 

Construcţii de învăţământ 
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3 - 4 locuri de parcare la 12 

cadre didactice. 
- Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform 

capacităţii de cazare. 
Construcţii de sănătate 
Pentru construcţii de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează: 
 • pentru constructiile : Spital clinic universitar, Spital general (judeţean, orăşenesc, comunal, 

cuplat sau nu cu dispensar policlinic), Spital de specialitate(maternitate, pediatrie, contagioşi, 
oncologie, urgenţă, reumatologie, clinici particulare) , Asistenţă de specialitate(boli cronice, 
handicapaţi, recuperări funcţionale,centre psihiatrice), Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 
2.400 consultaţii/zi], Dispensar urban (cu 2 - 4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, 

casă de naşteri, farmacie), Dispensar rural (cu 2 - 4 circumscripţii independente sau cuplate cu 
staţionar, casă de naşteri, farmacie) câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 
10%; 

 • pentru constructiile : Alte unităţi (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de 
salvare,farmacii), Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 …, n grupe), Leagăn de copii, câte un 
loc de parcare la 10 persoane angajate. 

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public. 

Construcţii sportive 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare 

pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum 
urmează: 

 • pentru construcţii: Complexuri sportive, Săli de antrenament pentru diferite sporturi, Săli de 
competiţii sportive (specializate sau polivalente) un loc de parcare la 5 - 20 de locuri; 

-se va adăuga, în funcţie de capacitatea construcţiei, un număr de 1 - 3 locuri de parcare pentru 
autocare. 

 • pentru construcţii : Stadioane, Patinoare artificiale, Poligoane pentru tir, Popicării, un loc de 
parcare la 30 de persoane. 

Construcţii şi amenajări de agrement 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în 

funcţie de capacitatea construcţiei, câte un loc de parcare pentru 10 - 30 de persoane. 
- Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3 - 10 membri ai clubului. 
Construcţii de turism 
Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcţie de 

tipul de clădire şi de categoria de confort, 1 - 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 
 - Pentru moteluri se vor asigura 4 - 10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 
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Construcţii de locuinţe 
Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi prevăzute 

locuri de parcare după cum urmează: 
 • câte un loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu; 
 • câte un loc de parcare la 1 - 3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces 
propriu şi lot folosit în comun; 
 • câte un loc de parcare la 2 - 10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în 
comun. 
- Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute 
garaje în procent de 60 - 100%. 
Construcţii industriale 
Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează: 
 • activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 m2, un loc de parcare la 25 m2; 
 • activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2; 
 • activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o 
suprafaţă de 100 m2. 
Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, 

     - pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele 
care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. 

 
Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in afara 

spatiilor publice. 
La autorizarea construirii, pentru toate tipurile de activitati ce urmeaza a se desfasura pe 

parcela se va solicita  justificarea numarului de locuri de parcare / garare, asigurate. 
 
10.2. Suprafata spatiilor verzi si plantate se va stabili in corelare cu normele de igiena si 
protectia mediului si in conformitate cu legislatia in vigoare. 
     Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau a creerii de spatii verzi, in functie 
de destinatia si capacitatea constructiei, cf. art. 34  din RGU si Anexei nr. 6 la RGU. 
10.3. Reguli cu privire la imprejmuiri, conform art.35 din RGU. 
- Imprejmuirile la aliniament intereseaza atat domeniul public cat si cel privat, prevederile de 
amplasare si conformare prescriptiilor pentru fiecare zona si subzona in parte.. 
Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public datorita calitatii de participare la 
crearea peisajului rural, alaturi de constructiile pe care le protejeaza, sau a caror parcela o delimiteaza. 
- Imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioara  ale parcelei sunt realizate din ratiuni de 
delimitare si de protectie a proprietatii ; modalitatea de realizare a imprejmuirilor in vederea protectiei 
proprietatii private pentru evitarea intruziunilor, precum si relatiile de vecinatate, sunt reglementate de 
prevederile Codului Civil. Acestea se refera la zidurile despartitoare dintre constructiile cuplate sau 
insiruite, precum si la conditiile in care se realizeaza imprejmuirea gradinilor. 
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III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 
 

11. ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE 
 
11.1.  Zona functionala este o categorie urbanistica si reprezinta anumite teritorii pe care se 
desfasoara activitatile umane ce se pot inscrie intr-o functiune rurala principala si alte functiuni rurale 
secundare ; zonele functionale stabilite in Planul Urbanistic General sunt puse in evidenta in plansa nr. 
3–« Reglementari Urbanistice – Zonificare » , si in plansele care insotesc regulamentul local de 
urbanism ( UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA UTR 1 – UTR 71 ), ce expliciteaza prevederile 
regulamentului pentru teritoriul Comunei  BLEJOI. 
11.2. Subzonele functionale reprezinta subdiviziuni ale zonelor, avand functiuni specializate, 
caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli. Acestea sunt evidentiate, de 
asemenea in plansele care insotesc regulamentul local de urbanism  -nr.3  “Reglementari Urbanistice- 
Zonificare" si in plansele pe UTR – ri ( UTR.1 – UTR 71) din capitolul VI.  
11.3. Diviziunea intravilanului s-a facut in 71 de unitati teritoriale de referinta. 

 Definirea unei anumite unitati teritoriale de referinta este determinata de trei parametri: 
(1) functiunile dominante admise cu sau fara conditionari; 
(2) regimul de construire; 
(3) înaltimea maxima admisa. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului si deci, 
este necesara încadrarea terenului în alta categorie de UTR (elaborare PUZ ulterior in conditiile legii).  

 Pentru toate unitatile teritoriale de referinta se mai adauga un criteriu de diferentiere a 
prevederilor regulamentului: 

(1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice si 
arhitectural – urbanistice ( zone construite protejate stabilite in studiul istoric general ); 

Se vor respecta reglementarile din PUZ-urile/ PUD-urile aprobate si nemodificate prin alte documentatii 
urbanistice , mai putin, pentru UTR-urile unde sunt prevazute exceptii in prezentul RLU. 
11.4 Regulamentul este structurat in urmatoarele zone si subzone: 
  

 ZONELE FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN 
 

C -  ZONA CENTRALA  

 

IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII 

 IS – subzona institutii si servicii;  

 

L  - ZONA LOCUINTE 

 L – subzona locuinte individuale;  

 Lc – subzona locuinte colective; 

 

L/IS – ZONA MIXTA LOCUINTE, INSTITUTII SI  SERVICII  

 L/IS- subzona mixta locuinte individuale, institutii si servicii; 

 Lc/IS- subzona mixta locuinte colective, institutii si servicii; 

 

ID – ZONA UNITATI INDUSTRIALE  SI DEPOZITARE 

 

ID/IS – ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII SI SERVICII 
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A – ZONA UNITATI AGRICOLE 

 

SP  - ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT 

 SP1- subzona  spatii verzi amenajate, agrement si perdele de protectie;  

 SP2 – subzona dotari sportive; 

 

GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA 

 GC1- subzona  gospodarie comunala  - cimitire;  

 GC2 – subzona gospodarie comunala - salubritate; 

  

TE -  ZONA ECHIPARE EDILITARA 

 

 CC - ZONA CAI DE COMUNICATII 

 Ccr – subzona cai de comunicatie rutiera; 

 Ccf  - subzona cai de comunicatie feroviara; 

     

ZONELE FUNCTIONALE DIN EXTRAVILAN 
 

TA – TERENURI AGRICOLE 

 

TF – TERENURI FORESTIERE 

 

TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 

 

TC – TERENURI OCUPATE DE CAI DE COMUNICATIE 

 

TN - TERENURI NEPRODUCTIVE 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN 
 

Continutul Regulamentului pentru fiecare zona si subzona 
 
Pentru fiecare zona functionala prevederile Regulamentului cuprind reglementari specifice,     

pe articole, grupate în trei capitole: 

                    cap. 1  generalitati; 
cap. 2  utilizarea functionala; 
cap. 3  conditii de amplasare si conformare a constructiilor; 
cap. 4 – posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului; 

 
4.1. În cap. 1  Generalitati detaliaza : 

art. 1 – zone si subzone functionale; 
art. 2 – functiunea dominanta;  
art. 3 – functiunile complementare admise;  
 

4.2. În cap. 2  - Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei,  se  pun  în  
evidenta : 

art. 4 – utilizari permise; 
art. 5 – utilizari permise cu conditii; 
art. 6 – utilizari interzise; 
art. 7 – interdictii temporare; 
art. 8 – interdictii definitive (permanente); 
 

4.3. În cap. 3 - Conditii de amplasare si conformare a constructiilor: 
 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii,în completarea art. 17 ... 24 din  

R.G.U. cu referire la : 
art. 9 – orientarea fata de punctele cardinale; 
art. 10 – amplasarea fata de drumurile publice; 
art. 11 – amplasarea fata de C.F.; 
art. 12 – amplasarea fata de aliniament; 
art. 13 – amplasarea în interiorul parcelei; 

 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.  25 si 26 din  
R.G.U. cu  referire la : 

art. 14 – accese carosabile; 
art. 15 – accese pietonale; 

              Reguli cu privire la echiparea tehnicoedilitara în completarea art. 27,28 si 29 din 
R.G.U. cu referire la : 

art. 16 – racordarea la retelele tehnicoedilitare existente; 
art. 17 – realizarea de retele tehnicoedilitare; 

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor în completarea 
art. 30,31 32 si 15 din R.G.U. cu referire la : 

art. 18 – parcelare; 
art. 19 – inaltimea constructiilor; 
art. 20 – aspectul exterior; 

  Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si împrejmuiri în completarea 
 art. 33,34 si 35 din R.G.U. cu referire la : 

art. 21 – parcaje; 
art. 22 – spatii verzi; 
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art. 23 – împrejmuiri; 
 
 

4.4. În cap. 4 - Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului : 
art. 24 – procentul de ocupare a terenului (POT); 
art. 25 – coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT); 
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C- ZONA CENTRALA  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Zona centrala este amplasata cu deosebire in partea mediana a localitatii si este delimitata prin 

plansa nr. 3 Reglementari urbanistice - Zonificare, in situatia noastra se afla la intersectia a doua 
drumuri nationale DN1B si DN1A si calea ferata. 

Parcelele din partea de E se afla in zona de protectie a caii ferate. 
In partea de N a zonei centrale se afla Vila Constantin Comăneanu (PH-II-m-B-16358) , 

monument clasat. In zona de protectie se afla 9 parcele. 
Ca reper avem primaria comunei Blejoi. 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

C - ZONA CENTRALA 1 

Primaria comunei Blejoi 

Locatie sediu nou Primarie 

Postul de politie Blejoi 

Politia comunitara Blejoi 

Oficiul postal 

Piata agroalimentara 

Gospodarie de apa 

Rezervor inmagazinare apa potabila 

Statia de monitorizare calitate aer 

Releu Vodafone 

CNADNR – SDN Ploiesti, District Blejoi 

Agentia pt ameliorare si reproductie in zootehnie 

Directia pentru agricultura 

Canton CF 

Hanul Soferilor (restaurant, cazare) 

SC Fagure Com 

SC Cookies (cofetarie, patiserie) 

PF Al Shebi Gheorghe Florica (magazin mixt) 

SC Limex (magazin mixt) 

AF Cezar Iulian (magazin mixt) 

Chiosc ziare 

SC Rompetrol (statie distributie carburanti) 

SC Elgeo (moara) 

SC Rodut Com Service (vulcanizare) 

SC Tacone (showroom auto) 

Popasul Casa Ardeleana (restaurant, cazare) 

Coop credit Teleajenul  

CAR Pensionari 

SC Jovila (servicii edilitare) 

Biserica „Sf. Paraschiva” 

 
PUD 8 - AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA SI ACCES RUTIER DIN DN 1A 
BLEJOI(CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI) (UTR 1) 
PUD 12 - AMENAJARE SI EXTINDERE SPATII COMERCIALE(SC HANUL SOFERILOR SNC)    (UTR 
1) 
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Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE: Zona centrala (C) este o categorie urbanistica 
protejata functional (pe criteriul functiunii, in sensul ca aici construirea se face mai ingrijit si in 
consecinta restrictiile sunt mai severe decat in alte zone ale localitatii) si reprezinta teritoriul unde se 
concentreaza functiunile cu caracter de centralitate, institutii si servicii publice de interes general, utile 
intregii comune alaturi de alte functiuni complementare si/sau compatibile. In zona centrala se 
regaseste si SP2 – zona dotari sportive, reglementata la „ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, 
PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT”. 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  este de zona centrala cu functiuni complexe compusa din: 
- institutii si servicii de interes general; 
- subzona dotari sportive (SP2 – pentru care se vor respecta reglementarile stabilite pentru „ZONA 
SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT”) 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- locuinte individuale si colective (nu mai mult de 50% din POT-ul zonei centrale); 
- spatii verzi amenajate, perdele de protectie,  sport si agrement  ( minim 10% din suprafata UTR-ului); 
- retele tehnico-edilitare;  
- scuaruri, plantatii de aliniament la strazi, perdele de protectie, parcuri, locuri de joaca; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
- cai de comunicatie pietonala; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 

- constructii administrative (sediu primarie, sediu politie, sedii de partid (filiale), sedii de sindicate, 
culte,   fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri, etc.); 
-constructii de invatamant (gradinite, scoli primare si gimnaziale, after school); 
-constructii de  sanatate (dispensar rural, farmacie, cresa);  
-constructii de cultura (camin cultural, biblioteca, centru de informare, muzee, expozitii);  
-constructii de cult; 
-constructii financiar bancare ( filiale banci, cooperative de credit, societati de asigurari, etc.);  
-constructii comerciale (comert alimentar si nealimentar, magazine generale, alimentatie publica- 
restaurant, cofetarie, cafenea,  ceainarie, bar, bufet); 
-constructii de prestari servicii (servicii de pompe funebre; servicii profesionale: birou avocatura, 
cabinete medicale, birou copiat acte; ateliere (de reparatii incaltaminte, de croitorie, etc); frizerie, 
coafura, salon de infrumusetare; etc.);  
- constructii pentru turism: hoteluri, moteluri, pensiuni;  
- constructii pentru agrement, distractie (sali de jocuri, discoteca, cinema, biliard, sport in spatii 
acoperite, cinema,  patinuar, piscina acoperita sau descoperita, etc.); 
-constructii pentru alimentare carburant; 
- patiserie, cofetarie si panificatie; 
- strazi si trotuare; 
- parcaje si garaje; 
- spatii de circulatie pietonala, piete civice, piatete pentru intalniri publice; 
- retele tehnico - edilitare, modernizarea celor existente,cu conditia integrarii corecte in spatiul 
construit, existent; 

   - spatii verzi amenajate, scuaruri, plantatii de aliniament la strazi, perdele de protectie, parcuri, locuri 
de joaca; 

- sport si recreere in spatii acoperite; 
-constructii si amenajari pentru spectacol; 
- chioscuri pentru difuzarea presei; 
- mobilier urban;  
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-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de 
accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte 
integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu 
legislatia in vigoare; 

Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
-anexe gospodaresti cu respectarea Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei  cu modificarile si completarile ulterioare(in 
gospodariile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curenta şi canalizare printr-un sistem centralizat 
de distributie, adaposturile pentru cresterea animalelor în curtile persoanelor particulare, de cel mult 6 
capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50 de pasari se amplasează la cel 
puţin 10 m de cea mai apropiată locuinta învecinata si se exploateaza astfel încat sa nu produca 
poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate) ; 
- anexele gospodaresti se vor amplasa in partea posterioara a lotului, nu spre strada; 
-oricare din functiunile permise cu conditia asigurarii zonelor de protectie conform normelor sanitare 
sau culoarelor de siguranta in interiorul proprietatii; 
- locuinte izolate sau cuplate (nu mai mult de 50% din POT-ul zonei centrale); 
- pentru locuintele colective se permit doar lucrari de consolidare, modificare, reparatii; 
- se permit locuinte colective noi doar dupa reglementarea acestora in cadrul unei documentatii de tip 
PUZ; 
-se permit locuinţe/unităţi cazare noi, in zona de protectie a cimitirului doar după realizarea reţelei 
publice de apă şi racordarea la aceasta; 
- se permite conversia locuintelor in constructii de prestari servicii sau comert , partial sau integral, cu 
conditia de a asigura locurile de parcare necesare ; 
-localurile care comercializeaza bauturi alcoolice, discotecile sunt admise cu conditia de a fi amplasate 
la o distanta mai mare de 100 m fata de serviciile publice (primarie,policlinici, dispensare,scoli si 
gradinite) si fata de biserici; 
- pentru unitatile care, prin specificul activitătii lor, necesita protectie speciala: spitale, centre de 
sanatate,centre de diagnostic, centre multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, gradinite, 
scoli, se asigura o zona de protectie sanitară fată de locuinte, arterele de circulatie cu trafic intens, 
zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact. 
- oricare din constructiile permise la articolul de mai sus, se pot amplasa în zona de protectie a 
drumului judetean, cu conditia obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a 
administratorilor retelelor tehnico – edilitare; 
- amplasarea constructiilor în zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul 
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza în intravilan, pe terenuri proprietate 
privata; 
- panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
- se permite schimbarea destinatiei apartamentelor existente (bloc de locuinţe colective), numai pentru 
categoriile de functiuni cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala private 
cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 8 ore pe zi ( intre 8 si 16 si cu acordul 
vecinilor), de exemplu:cabinete medicale, birouri de avocatura, notariale, consultanta, asigurari, 
proiectare, reprezentante, etc. 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
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- unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; 
- locuinte pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada (vezi 
caracteristici ale parcelelor); 
- se interzice construirea de locuinte atunci cand se va depasi 50% din POT-ul zonei centrale; 
- amenajari provizorii pe domeniul public; 
- depozitare en-gros; 
- functiuni care genereaza trafic greu si cu frecventa ridicata; 
- platforme de precolectare a deseurilor; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor 
administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care 
anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele 
de for public; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, 
in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau 
stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a 
lacasurilor de cult; 
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
-unitatile cu profil alimentar, vor functiona numai pe baza autorizarii/inregistrarii sanitare veterinare si 
pentru siguranta alimentelor conform legislatiei in vigoare; 
- pentru toate cladirile monumente clasate, cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru 
clasare si cladirile cu valoare istorica si arhitecturala este necesar obtinerea avizului Directiei  Judetene 
de Cultura Prahova (aceste cladiri sunt identificate in plansa 3. Reglementari urbanistice-zonificare); 
- pentru toate cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru clasare se interzic toate 
lucrarile de construire sau desfiintare pana la clasarea lor in lista LMI; 
- pentru obiective de investitii noi, inclusiv pentru documentatii de urbanism P.U.Z. si P.U.D. ale caror 
constructii depasesc inaltimea de 20 metri se va obtine aviz de la „ Serviciul de telecomunicatii 
speciale”. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare  si de protectia mediului conform legislatiei in 
vigoare; 
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
     

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
-se vor respecta prevederile din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei: 

-Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de 
minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele 
invecinate.  
-In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile 
invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi 
studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. anterior. 
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-se vor respecta prevederile din Anexa 3.4. (D) din cadrul Normativului privind proiectarea cladirilor de 
locuinte NP 057/2002 
- necesitatile de insorire si iluminat natural a cladirilor cu diferite functiuni se conformeaza astfel: 

 pentru constructiile administrative si financiar – bancare se prefera o orientare care sa asigure 
insorire; 

 pentru terenuri de sport ale cladirilor de invatamant se va respecta orientarea nord-sud, cu abatere 
maxima de 15 grade spre vest sau est; 

 pentru obiective publice se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor 
publice si a birourilor; 

-  biserica ortodoxa se va prevedea cu altarul spre rasarit;   
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus la minim 3m pentru locuinte individuale si 5m 
pentru locuinte colective sau alte zone functionale;  
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
- cladirile publice se vor amplasa de regula in regim izolat; 
- in cazul in care exista o constructie in limita de proprietate, pe parcela invecinata, constructia noua se 
poate realiza cuplata cu cea existenta; 
- cand constructiile se executa independent, picatura stresinii va trebui sa cada pe terenul proprietarului 
care construieste; 
-  pe parcele cu front la strada cuprins intre 12,00 – 15,00 m, retragerea fata de limite laterale va fi 
conform Codului Civil; 
-  pe parcele cu front la strada mai mare sau egal cu 15,00 m, retragerea fata de una din limite laterale 
va fi conform Codului Civil, iar fata de cealalta limita laterala de minim 3,00 m; 
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel putin jumatate din 
inaltimea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 3,00 metri; in cazul in care aceasta limita 
separa parcela de o functiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5,00 m; 
- se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei; 
- distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si cea posterioara ale parcelei este de minim 
3,00 metri; 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare , cu exceptia celor pentru 
cresterea animalelor; 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m dintr-o 
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal (servitute) obtinut prin una din 
proprietatile invecinate; 
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap 
sau cu dificultati de deplasare; 
- circulatiile carosabile din apropierea cladirilor de invatamant si sanatate vor fi prevazute cu denivelari 
transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor; 
-pentru o parcela alaturata mai multor drumuri, accesul la drumul cu traficul cel mai mare poate fi 
interzis, recomandandu-se accesul la drumul cel mai putin important; 
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-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente; 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
In localitate exista  retele de energie retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
- pentru locuinte, in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, se vor 
respecta urmatoarele conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si fose 
septice; 

 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona,  beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala –  

- pentru constructiile apartinand altor categorii decat locuinte individuale sau obiective de utilitate 
publica, beneficiarul constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, dupa obtinerea 
avizului organelor administratiei publice specializate, sa: 

 prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 

 mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 

 construiasca noi retele. 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
-realizarea extinderilor sau maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizeaza dupa 
obtinerea de catre investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor administratiei publice centrale de 
specialitate si a serviciilor publice descentralizate in judet; 
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public cu respectarea legislatiei in vigoare; 
- racordarea burlanelor cladirilor amplasate pe aliniament la canalizarea pluviala sau la santurile de 
colectare a apelor pluviale este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare se recomanda sa fie obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia 
situatiilor in care acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare); 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
Parcela construibila va avea urmatoarele caracteristici: 
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1. pentru functiunea dominanta -institutii si servicii publice de interes general- suprafata minima de 350 
mp, o deschidere la strada de minim 15.00 metri si adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea; 
2. pentru functiunea complementara –locuinte izolate si cuplate: 
a. deschidere la strada - min. 12 m; 
b. suprafata minima a parcelei - min 250 mp; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
3.Pentru locuinte unifamiliale, bifamiliale: 
a. deschidere la strada - min. 12 m pentru locuinte izolate, cuplate; 
b. suprafata minima a parcelei pentru locuinte izolate- min 300 mp; 
    suprafata minima a parcelei pentru locuinte cuplate- min 250 mp; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa (cu exceptia PUZ-uilor 
care au aprobat un alt tip de parcelare);  
4.Pentru locuinte colective existente 
 a. deschidere la strada - min. 15 m; 
b. suprafata minima a parcelei - min 1000 m; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
3. pentru constructii destinate turismului: 
a. deschidere la strada - min. 15 m; 
b. suprafata minima a parcelei - min 500 m; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
- parcelele pot fi aduse in conditii de construibilitate prin asociere sau comasare; 
- pentru a fi construibila, o parcela trebuie sa satisfaca exigentele specifice functiunilor constructiei pe 
care urmeaza sa o primeasca atat in ceea ce privesc atributele de fapt (natura si caracteristicile 
terenului), cat si de drept (servitutiile care il greveaza);  
- conditiile de construibilitate sunt: 

 accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute); 
 echipare cu retele tehnico-edilitare; 
 forme si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul 

regulament; 
- pentru cladirile apartinand functiunii complementare (locuinte): 

 in zonele cu parcelari existente se va pastra conformarea impusa de traditie, cu conditia 
respectarii prevederilor prezentului regulament in privinta normelor de igiena si de protectie 
impotriva incendiilor, precum si cele de amplasare si conformare; 

- pe terenurile libere (pe care se face o parcelare peste 3 loturi) se vor elabora, aviza si aproba planuri 
urbanistice zonale care vor stabili parcelarea si destinatia terenurilor in conformitate cu prevederile 
prezentului regulament; 

Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-inaltimea maxima admisa nu va depasi 18 m la cornisa si 20 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus S+P+3; 
-se permite demisol sau subol; 
-pentru constructiile cuplate la calcanul unei cladiri existente viabile este obligatorie preluarea 
"conturului" calcanului acesteia în zona vizibila din domeniul public; 
-se interzice autorizarea cladirilor care aduc noi calcane în imaginea zonei centrale; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-se vor aplica regulile din Anexa 1.1 / Anexa 1.2 / Anexa 1.3 / Anexa 1.4 /  Anexa 1.5; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
-stationarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulatiilor publice; 
-in cazul în care nu exista spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va 
demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori 
concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri; 
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-spatiile de parcare/garare a autovehiculelor pe parcelele din zona centrala se asigura proportional cu 
activitatile ce se desfasoara pe acestea. Consiliul local va stimula realizarea de parcaje, prin 
promovarea intereselor investitorilor respectivi si prin restrictionarea severa a folosirii domeniului public 
(artere de circulatie rutiera - in mod special DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, 
DC 10A  si trotuare) pentru parcare; 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii administrative (cu exceptia - 
sedii de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri) 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati 
- atunci când constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii 
destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Constructii administrative, respectiv sedii 
de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri , 
etc. 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati 

Constructii financiar- bancare 1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata 
desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp; 
 Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa. 

Constructii de cult minim 5 locuri parcare 

Constructii culturale 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere  
1 loc parcare/ 20 locuri in sala 

Constructii invatamant 3 locuri parcare/ 12 cadre didactice 

Constructii de sanatate 1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate 
diferentiat pentru personal, pacienti si vizitatori, caz în care cele 
pentru personal si pacienti vor fi amplasate adiacent drumului public 

Constructii si amenajari sportive 1 loc parcare/ 5- 20 locuri  
1 loc parcare/ 3- persoane  
se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare 

 
 
 
Constructii de turism si agrement 

pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane 
pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club 
pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare 
pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare 

Constructii de locuinte câte un loc de parcare pentru fiecare locuinta unifamiliala cu lot 
propriu; 
câte un loc de parcare pentru fiecare apartament dintr-o locuinta 
colectiva; 

 
-Pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
-in vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile a localitatilor se recomanda optimizarea densitatii 
de locuire, corelata cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi publice, a aliniamentelor de arbori la DN 
1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A si a gradinilor de fatada ale locuintelor cu 
rol decorativ; 
-spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptiunea Regulamentului General de Urbanism, din 
totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca: plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, 
suprafete cu gazon, gradini de flori etc.; 
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- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii administrative (cu exceptia sedii  
de partid, sedii de sindicate, culte, fundatii,  
organizatii neguvernamentale, asociatii,  
agentii, fonduri, sedii de birouri) 

15% 

Constructii administrative si financiar-  
bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de  
sindicate, culte, fundatii, organizatii  
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri,  
sedii de birouri 

10% 

Constructii comerciale 5% 

Constructii de cult 20% 

Constructii culturale 20% 

Constructii de sanatate obligatorii aliniamente cu rol de protectie 
10% 

Constructii si amenajari sportive 30% 

Constructii de turism si agrement 25% 

Constructii de locuinte 30% 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii important existenti avand 
peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm;  
- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase,etc.; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
-este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice – cai de comunicatie >>; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
Imprejmuirile vor avea urmatoarele caracteristici: 
-pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -
1,50 m si preferabil transparente si dublate de gard viu; imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si 
posterioare vor fi preferabil opace cu inaltimi de maxim 2,00 m; 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.; 
- pentru locuinte pe limitele laterale si posterioara se vor realiza din imprejmuiri, preferabil opace si cu 
inaltimi de max 2,00 m, iar pe aliniament vor fi transparente cu inaltimea de max 1,80 m; 
- pentru locuinte, imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 0,60 metrii; 
-amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
-aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al 
constructiilor; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
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-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
Imprejmuirile pentru locuintele colective vor avea urmatoarele caracteristici: 
- imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -1,50 m si preferabil transparente si 
dublate de gard viu; imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioare vor fi preferabil 
transparente cu inaltimi de maxim 2,00 m; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT) maxim – 50% 
Pentru construcţii de învăţământ procentul maxim de ocupare va fi: 
Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, 
după cum urmează:  
- zona ocupată de construcţie;  
- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;  
- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;  
- zonă verde, inclusiv grădină de flori.  
Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 mp/copil, iar 
pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 
mp/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:  
- 25% teren ocupat de construcţii  
- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul 
total.  
Pentru construcţii de sănătate procentul maxim de ocupare va fi: 
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20%.  
Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum 
urmează:  
- zona ocupată de construcţii;  
- zona accese, alei, parcaje;  
- zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie.  
Capacitatea dispensarelor policlinice si dispensarelor rurale se stabileşte pe baza populaţiei arondate 
pentru care se acordă în medie 7,5 consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile 
lucrătoare.  
Suprafaţa minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5 mp/consultaţie.  
Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.  
Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafaţă de 
minimum 25 mp/copil pentru creşe şi de 40 mp/copil pentru creşele speciale organizate în patru zone:  
- zona ocupată de construcţii;  
- zona ocupată de spaţii de joacă (nisip, bazin, plajă, gazon);  
- zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc;  
- zona verde de parc şi alei.  
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) maxim – 3.0 
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IS - ZONA INSTITUTII SI SERVICII  
 
Aceasta subzona cuprinde toate parcelele ce apartin   tipurilor de institutii si servicii de interes general 
ale satelor Comunei BLEJOI; in plansa nr.3 Reglementari urbanistice-zonificare sunt reprezentate prin 
culoare (rosu) . 
 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

IS - ZONA INSTITUTII SI SERVICII 

4 

Scoala generala cu clasewle I-VIII Radu Tudoran 

Gradinita cu 4 grupe 

Sala de sport 

SC Aled Barbu (magazin mixt) 

5 Biserica adventista 

12 

Scoala generala clasele I-VIII 

Gradinita 3 grupe 

Gradinita 1 grupa 

Ruinele bisericii Sf Visarion (LMI: PH-II-m-B-
16571) 

Biserica ortodoxa noua 

Camin cultural, biblioteca 

Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare 

Directia de Protectie a Plantelor 

SC Hany Industry (intermedieri comert specializat) 

13 SC Krypton Company (magazin piese auto) 

14 
Gradinita 2 grupe 

Foraj apa (in curtea gradinitei) 

15 
SC Util 2000 (service auto) 

SC Automaster Grup (service auto) 

17 Oscar House (restaurant) 

21 
SC Marin Stelian (transporturi) 

Propunere PUZ servicii  

23 Propunere PUZ servicii  

24 Propunere PUZ servicii  

25 Propunere PUZ servicii (restaurant, piscina) 

26 Propunere PUZ servicii  

28 Propunere PUZ servicii  

29 Propunere PUZ servicii  

30 Propunere PUZ servicii  

31 Propunere PUZ servicii  

32 Propunere PUZ servicii  

35 
SC Petroconduct (atelier reparatii, activitate 
sistata) 

37 

SC Distrigaz Sud 

SC Expotehnica (scule electrice, utilaje 
constructii) 

Da Vinci (restaurant) 

Mol (statie distributie carburanti) 

SC Crobisa Com (magazin usi) 

Propunere servicii 
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38 
Propunere PUZ servicii (SC Retail Park Magnolia
  

39 
Ploiesti Shopping City 

Carrefour 

40 
Mobel Auto 

Eurial 

41 

Brico Depot 

Elvila 

Petrom (statie distributie carburanti) 

Lukoil (statie distributie carburanti) 

Motel KM 6 

42 
Leroy Merlin 

Decathlon 

43 

SC Kazamia  

SC Tacone Com (magazin acoperisuri) 

SC Gerom Intertrans (depozit mobila) 

SC Stilet (restaurant) 

SC First Class Db Autoservice (reparatii auto) 

Regina Noptii (hotel, restaurant) 

Propunere PUZ servicii (Mall)  

44 Propunere PUZ servicii  

46 Propunere PUZ servicii  

47 

Jumbo 

Auchan 

Serus (service auto) 

49 Mol (statie distributie carburanti) 

50 
Selgros 

Lukoil (statie distributie carburanti) 

51 AC Almatar Trans (statie distributie carburanti) 

52 Berlin (restaurant) 

67 Propunere PUZ servicii  

68 Propunere PUZ servicii  

 
PUZ 1- SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII 
SI SERVICII DE INTERES GENERAL, TURISM, AGREMENT SI SPORT PENTRU SCHIMBARE 
FUNCTIUNE DIN ATELIER SI BIROURI IN HOTEL (BENEFICIAR SC REDEXPRO SA). (UTR 2) 
PUZ 5 - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU DOTARI TURISTICE, MOTEL, 
RESTAURANT-CLUB, ZONA DE AGREMENT LA DJ 102 (NICOLAE LUMINITA) – (UTR 52) 
PUZ 6 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE 
LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE (SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL) - (UTR 24) 
PUZ 7 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII  
(SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL ) - (UTR 29) 
PUZ 10 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE (SC CASELDO SRL, CONSTANTINESCU STELIAN) (UTR 21) 
PUZ 15 - AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL MALL PERLA (SC W-GO 2006 SRL) (UTR 43) 
PUZ 23 - EXTINDERE TEREN INTRAVILAN ZONA COMERCIALA CARREFOUR (ENACHE MIHAI 
CRISTIAN) (UTR 38) 
PUZ 24 - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PUZ EXTINDERE INTRAVILAN ENACHE 
CRISTIAN (SC RETAIL PARK MAGNOLIA SRL) (UTR 38) 
PUZ 26 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER 
DE LOCUINTE, DOTARI AFERENTE  (SC URBAN ELECTRIC SRL) (UTR 30) 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 38 
 
 

 

PUZ 27 - MODIFICARE PARTIALA PUZ - URBAN PENTRU REPARCELARE SI AMPLASARE 
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE  (TUDORACHE MARIUS, TUDORACHE TICA, SC CRISPI 
LAV IMOB SRL, NICOLESCU DRAGOS, BOTEA CORALIA MARIA, TERZEA MATEI TIBERIU) (UTR 
32) 
PUZ 28 - INCADRARE IN PUZ URBAN, REPARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI 
ANSAMBLU REZIDENTIAL  (SC HDC IMOB INVESTITII SRL) (UTR 31) 
PUZ 29 - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI 
COMPLEMENTARE  (SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING) (UTR 67) 
PUZ 30 - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR PENTRU ANSAMBLU 
REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE  (NAFTANAILA VIOREL) (UTR 67) 
PUZ 31 - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI 
DOTARI AFERENTE   (SC DELTA TECH 2002 SRL) (UTR 68) 
PUZ 32 - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI 
PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE (S.C. BOREKAS IMPEX 
S.R.L., HZT INVESTITII SRL) (UTR 68) 
PUZ 33 – AMPLASARE CENTRE COMERCIALE SI MALL – ETAPA I (S.C. INPROX PLOIESTI S.R.L., 
MIHALCEA IOAN) / AMPLASARE CENTRE COMERCIALE BAUMAX SI MALL – ETAPA II 
CIRCULATII (SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA)  (UTR 42) 
PUZ 34 – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER DE 
LOCUINTE (ROUA) (STANCU EUFIMIA, CIOBANU DUMITRA, DUMITRASCU MARIA, ANDREI 
VOICA, ION NICOLAE, ROTARU VASILICA , TANCU DUMITRU MIHAIL) (UTR 23,25,26,27,28) 
PUZ 35 – MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI URBANISTICI IN 
ANSAMBLUL REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT (S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 
S.A.) (UTR 23) 
PUZ 36 – MODIFICARE RLU AFERENT PUZ „MODIFICARE PUZ IMPACT – ANSAMBLU 
REZIDENTIAL ROUA – REPARCELARE TEREN, MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA, 
INDICATORI URBANISTICI SI PARTIAL TRAMA STRADALA” (S.C. IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR S.A.) (UTR 23) 
PUZ 37 –  MODIFICARE PUZ IMPACT SI REPARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI DOTARI 
COMPLEMENTARE (SC ALLB HOTEL SRL, ALB TRADING SRL, BODARLAU LOREDANA ELVIRA) 
(UTR 25) 
PUZ 38 – MODIFICARE PUZ IMPACT, REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
SI DOTARI (SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL, SC PANTHEON SRL, VASILACHE FLORICA 
SI NICOLAE, IONITA ADINA SI DANIEL) (UTR 26) 
PUZ 43 - MODIFICARE PUZ EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL 
CARTIER PARC – ZONA FGG 1 (UTR 46) 
PUZ 47 – AMPLASARE LOCUINTE UNIFAMILIALE COMUNA BLEJOI, ZONA DN1 (POPESCU 
ADONIS, IONITA DANIEL, PANAIT MARIAN, NICOLESCU SORIN, DOGARU SORIN, POTOCEA 
MARIAN, BRANISTEANU M, DRAGHICI C) (UTR 37) 
PUZ 50 – MODIFICARE PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU INSTITUTII SI 
SERVICII DE INTERES GENERAL PE DN 1B, IN VEDEREA AMPLASARII CENTRULUI COMERCIAL 
CARREFOUR (S.C. HIPROMA S.A.) (UTR 39) 
PUZ 51 – MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN ZONA 
DN 1-DN 1B – MODIFICARE REGIM DE ALINIERE SI REDUCEREA CULOARULUI DE PROTECTIE 
AL RETELELOR TEHNICO-EDILITARE (SC PLOIESTI SHOPPING CITY SRL) (UTR 39) 
PUZ 53 – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU 
AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI AMENAJARE ACCES (S.C. ALMATAR TRANS 
S.R.L.) (UTR 51) 
PUZ 55 - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVIALN ZONA METRO DN 1B PENTRU DOTARI 
INSTITUTII SI SERVICII (UTR 40) 
PUZ 67 – EXTINDERE INTRAVILAN (S=4103 mp) – ZONA SERVICII PENTRU AMPLASARE 
SHOWROOM AUTO SI SPATII COMERCIALE (UTR 51) 
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PUZ 68 – EXTINDERE INTRAVILAN (S=5000 mp) SI SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN 
INTRAVILAN PENTRU ZONA INSITUTII SI SERVICII, SONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 
SI ZONA CAI DE COMUNICATIE IN VEDEREA AMPLASARII UNUI SERVICE AUTO SI A UNEI 
SECTII CONFECTII ACCESORII  (UTR 52) 
PUZ 69 - PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE PARTIALA PUZ 
CARTIER PARC - UTR 50B PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII COMPLEXE (UTR 45B) 
 
PUD 1 – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PT ETAJARE LOCUINTA SI SCHIMBARE 
DESTINATIE IN SPATIU COMERCIAL(SC SICCOM GRUP SRL)( UTR 37) 
PUD 2 - AMPLASARE SHOWROOM AUTO P+M CU ATELIER REPARATII SI MAGAZIN PIESE 
AUTO(SC SERVICE AUTO SERUS SRL)( UTR 47) 
PUD 7 - COMPLEX DE AGREMENT(PAROHIA PLOIESTILOR) (UTR 13) 
PUD 9 - HEVECO(HEVECO SERV SRL) (UTR 41) 
PUD 10 - AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL ZONA CARTIER PARC (ZONA REAL) (SC TOUR 
UNLIMITED SRL) (UTR 47) 
PUD 11 - SEDIU ADMINISTRATIV, SHOW ROOM, ECHIPAMENTE ELECTRICE(SC EXPOTEHNICA 
SRL) (UTR 37) 
PUD 14 - AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, G.P.L. SI ANEXE (HEIRICH DORON) 
(UTR 49) 
 
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:   
IS  -subzona institutii si servicii, cuprinde  : 

a – constructii administrative 
c  – comert 
ps –prestari servicii 
ct – cultura 
cu – culte 
s  – sanatate 
i   – invatamant 
f    – financiar, bancar 
m – cu valoare istorica (monumente) 
t  –  turism 
sp - sportive 
as – alte servicii 

Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA   
IS- institutii si servicii; 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
IS 
- spatii verzi amenajate, perdele de protectie,  sport si agrement ; 
- retele tehnico-edilitare;  
- scuaruri, plantatii de aliniament la strazi,perdele de protectie, parcuri, locuri de joaca; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
- cai de comunicatie pietonala; 
UTR 2 – comert, servicii profesionale, spalatorii auto, statie distributie carburanti, service auto, birouri; 
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CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
IS- constructii administrative (sediu primarie, sediu politie, sedii de partid (filiale), sedii de sindicate, 
culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri, etc); 
-constructii de invatamant (gradinite, scoli primare si gimnaziale, after school si terenuri sport aferente); 
-constructii de  sanatate (spital,cabinet medical, dispensar rural, farmacie, cresa); 
-constructii de cultura (camin cultural, biblioteca, centru de informare, muzee, expozitii);  
-constructii de cult (biserica, pangar, casa praznicala, lumanarar,etc); 
-constructii financiar bancare ( filiale banci, cooperative de credit, societati de asigurari, etc);  
-constructii comerciale (comert alimentar si nealimentar, magazine generale, alimentatie publica- 
restaurant, cofetarie, cafenea,  ceainarie, bar, bufet,centre comerciale, galerii comerciale supermarket, 
hipermarket, mall, show-room,reprezentante, sali evenimente); 
-constructii de prestari servicii (centre afaceri, sali de conferinta, servicii de pompe funebre, showroom); 
servicii profesionale: birou avocatura, cabinete medicale, birou copiat acte; ateliere (de reparatii 
incaltaminte, de croitorie, etc); frizerie, coafura, salon de infrumusetare; etc);  
- constructii pentru turism: hoteluri, moteluri, pensiuni;  
-constructii tehnice; 
-locuinte de serviciu; 
 - constructii pentru agrement, distractie (piscina, sali de jocuri, discoteca, cinema, biliard, sport in spatii 
acoperite, cinema,  patinuar, etc); 
-constructii si instalatii pentru protectie; 
-semnalistica; 
-piata, targ; 
-activitati productive nepoluante care nu necesita volum mare de transport; 
-depozite ce deservesc centre comerciale; 
-spalatorie auto; 
-service auto; 
-activitati de productie pentru patiserie, cofetarie si panificatie; 
- strazi si trotuare; 
- parcaje si garaje; 
- spatii de circulatie pietonala, piete civice, piatete pentru intalniri publice; 
- retele tehnico - edilitare, modernizarea celor existente,cu conditia integrarii corecte in spatiul construit, 
existent; 
- spatii verzi amenajate, perdele de protectie,  sport si agrement ; 
- scuaruri, plantatii de aliniament la strazi,perdele de protectie, parcuri, locuri de joaca; 
- sport si recreere in spatii acoperite; 
- piscine acoperite sau descoperite; 
- mobilier urban;  
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
In urmatorele UTR-uri se mai permit si: 
UTR 29 -locuinte colective peste nivelul parterului ,respectiv 30% din POT si 40 % din CUT; 
UTR 2 – turism, unitati de cazare, locuinte, comert, servicii profesionale statii distributie carburanti, 
service auto, birouri 
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Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
IS- localurile care comercializeaza bauturi alcoolice, discotecile sunt admise cu conditia de a fi 
amplasate la o distanta mai mare de 100 m fata de serviciile publice (primarie, 
policlinici, dispensare,scoli si gradinite) si fata de biserici; 
- locuinte individuale (cu conditia ca suprafata  acestora sa nu depaseasca 160 mp suprafata construita 
); 
-distributie carburanti, vulcanizare la o distanta de 50 m fata de zona de locuit; 
- se permite conversia locuintelor in constructii de prestari servicii sau comert , partial sau integral, cu 
conditia de a asigura locurile de parcare necesare ; 
- pentru unitatile care, prin specificul activitătii lor, necesita protectie speciala: spitale, centre de 
sanatate,centre de diagnostic, centre multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, gradinite, 
scoli, se asigura o zona de protectie sanitară fată de locuinte, arterele de circulatie cu trafic intens, 
zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact. 
-se permit locuinţe/unităţi cazare noi, in zona de protectie a cimitirului doar după realizarea reţelei 
publice de apă şi racordarea la aceasta;  
- oricare din constructiile permise la articolul de mai sus, se pot amplasa în zona de protectie a 
drumului judetean, cu conditia obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a 
administratorilor retelelor tehnico – edilitare; 
- amplasarea constructiilor în zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul 
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza în intravilan, pe terenuri proprietate 
privata; 
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
-autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurilor, in afara fondului forestier, se 
realizeaza cu avizul Garda Forestiera; 
- pentru obiective de investitii noi, inclusiv pentru documentatii de urbanism P.U.Z. si P.U.D. ale caror 
constructii depasesc inaltimea de 20 metri se va obtine aviz de la „ Serviciul de telecomunicatii 
speciale”. 
-se vor respecta prevederile din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei; 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
UTR 29 -  se permite schimbarea destinatiei apartamentelor existente (bloc de locuinţe colective), 
numai pentru categoriile de functiuni cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica 
profesionala private cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 8 ore pe zi ( intre 
8 si 16 si cu acordul vecinilor), de exemplu:cabinete medicale, birouri de avocatura, notariale, 
consultanta, asigurari, proiectare, reprezentante, etc. 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
IS- se interzice orice tip de constructie in zona de protectie a gospodariei de apa si a captarii de apa; 
- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
- unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; 
-anexe pentru  cresterea animalelor în  gospodariile populatiei ; 
- cladiri pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada (vezi 
caracteristici ale parcelelor); 
- amenajari provizorii pe domeniul public; 
- depozitare en-gros; 
- functiuni care genereaza trafic greu si cu frecventa ridicata; 
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- platforme de precolectare a deseurilor; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor 
administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care 
anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele 
de for public; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, 
in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau 
stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a 
lacasurilor de cult; 
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
IS-in zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc  de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului. 
- pentru toate cladirile monumente clasate, cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru 
clasare si cladirile cu valoare istorica si arhitecturala este necesar obtinerea avizului Directiei  Judetene 
de Cultura Prahova (aceste cladiri sunt identificate in plansa 3. Reglementari urbanistice-zonificare); 
-pentru toate constructiile si amenajarile propuse in zonele de protectie a siturilor arheologice este 
necesara  obtinerea „certificatului de descarcare de sarcina arheologica” – avizul Directiei  de Cultura 
Prahova (avizul Muzeului Judetean  de Istorie si Arheologie Prahova);  
- pentru toate cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru clasare se interzic toate 
lucrarile de construire sau desfiintare pana la clasarea lor in lista LMI; 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
IS- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare  si de protectia mediului conform legislatiei 
in vigoare. 
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
- in zonele de odihna si recreere se interzice amplasarea arterelor de circulatie cu trafic rutier intens;  
    

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
IS-se vor respecta prevederile din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei: 

-Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de 
minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele 
invecinate.  
-In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile 
invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi 
studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. anterior. 

-se vor respecta prevederile din Anexa 3.4. (D) din cadrul Normativului privind proiectarea cladirilor de 
locuinte NP 057/2002 
- necesitatile de insorire si iluminat natural a cladirilor cu diferite functiuni se conformeaza astfel: 
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 pentru constructiile administrative si financiar – bancare se prefera o orientare care sa asigure 
insorire; 

 pentru terenuri de sport ale cladirilor de invatamant se va respecta orientarea nord-sud, cu abatere 
maxima de 15 grade spre vest sau est; 

 pentru toate incaperile cladirilor de locuit amplasate pe fatada cea mai favorabila (sud) se va 
asigura durata minima de insorire de o ora si 30 minute la solstitiul de iarna prin rezolvarea 
parcelarilor si a retelei stradale in cadrul studiilor de urbanism necesare;  

 pentru obiective publice se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor 
publice si a birourilor;   

-  biserica ortodoxa se va prevedea cu altarul spre rasarit;  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
IS-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. 
în plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
IS-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, 
cu avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus la minim 5m pentru toate tipurile de cladiri 
(locuinte, institutii, servicii, etc.) ;  
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
-se vor respecta prevederile din PUZ-uri aprobate; 
IS- cladirile publice se vor amplasa de regula in regim izolat; 
-pe o parcela se pot amplasa una sau mai multe constructii principale si constructii anexe; 
- cand constructiile se executa independent, picatura stresinii va trebui sa cada pe terenul proprietarului 
care construieste; 
- retragerea fata de una din limite laterale va fi conform Codului Civil, iar fata de cealalta limita laterala 
de minim 3,00 m; 
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel putin jumatate din 
inaltimea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 2,00 metri; in cazul in care aceasta limita 
separa parcela de o functiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5,00 m; 
- se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei; 
- distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si cea posterioara ale parcelei este de minim 
5,00 metri. 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare , cu exceptia celor pentru 
cresterea animalelor; 
 
UTR 24, 32 – Retragerea fata de limitele laterale si limita posterioara a parcelei = 3,00 m. 
UTR 38 – Retragerea fata de limitele laterale va fi de minim 10,00 m si 2,00 m fata de limita posterioara 
a parcelei (conform PUZ aprobat). 
UTR 39 – Retragerea fata de limitele laterale si limita posterioara a parcelei = 8,00 m. 
UTR 45B  
Retragerile fata de limitele laterale 
-minim jumatate din înaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 2,0 m, retragerea fata de limitele loturilor 
construibile similare din vecinatate. 
Retragerile fata de limitele posterioare 

-minim jumatate din înaltimea de cornisa, dar nu mai putin de 4,0 m. 
UTR 2 – 3,5 m fata de limitele laterale si posterioare; 
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 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
IS- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m dintr-o 
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal (servitute) obtinut prin una din 
proprietatile invecinate; 
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap 
sau cu dificultati de deplasare; 
- circulatiile carosabile din apropierea cladirilor de invatamant si sanatate vor fi prevazute cu denivelari 
transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor; 
-pentru o parcela alaturata mai multor drumuri, accesul la drumul cu traficul cel mai mare poate fi 
interzis, recomandandu-se accesul la drumul cel mai putin important; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
-conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
IS- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente; 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
IS - In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
- in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, se vor respecta urmatoarele 
conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si fose 
septice; 

 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona  beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala 

 - pentru constructiile apartinand altor categorii decat locuinte individuale sau obiective de utilitate 
publica, beneficiarul constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, dupa obtinerea 
avizului organelor administratiei publice specializate, sa: 

 prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 

 mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 

 construiasca noi retele; 
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Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
IS-realizarea extinderilor sau maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizeaza dupa 
obtinerea de catre investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor administratiei publice centrale de 
specialitate si a serviciilor publice descentralizate in judet; 
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public cu respectarea legislatiei in vigoare; 
- racordarea burlanelor cladirilor amplasate pe aliniament la canalizarea pluviala sau la santurile de 
colectare a apelor pluviale este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare se recomanda sa fie obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia 
situatiilor in care acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare); 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
Pentru Planurile Urbanistice Zonale se va pastra parcelarea propusa prin PUZ; 
IS - Parcela construibila va avea urmatoarele caracteristici: 
1. pentru institutii si servicii de interes general: 
a. deschidere la strada - min. 12 m; 
b. suprafata minima a parcelei - min 350 mp; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
2. pentru constructii destinate turismului: 
a. deschidere la strada - min. 15 m; 
b. suprafata minima a parcelei - min 500 m; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
- parcelele pot fi aduse in conditii de construibilitate prin asociere sau comasare; 
- pentru a fi construibila, o parcela trebuie sa satisfaca exigentele specifice functiunilor constructiei pe 
care urmeaza sa o primeasca atat in ceea ce privesc atributele de fapt (natura si caracteristicile 
terenului), cat si de drept (servitutiile care il greveaza);  
- conditiile de construibilitate sunt: 

 accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute); 
 echipare cu retele tehnico-edilitare; 
 forme si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul 

regulament; 
2.pentru functiunea dominanta –locuinte: 
a. deschidere la strada - min. 12 m pentru locuinte izolate, cuplate; 
b. suprafata minima a parcelei pentru locuinte izolate- min 450 mp; 
    suprafata minima a parcelei pentru locuinte cuplate- min 300 mp; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
UTR 24   – deschidere la strada - min. 12 m; 
UTR 29   – suprafata minima a parcelei - min 1000 mp; 
               – deschidere la strada - min. 25 m; 
UTR 38,39   – deschidere la strada - min. 30 m; 
UTR 45B – deschidere la strada de minim 12.5 m/25.0 m la strada; 
-parcela minima în suprafata de S= min.1.100mp; 

-Pentru cladirile apartinand functiunii dominante se va respecta parcelarea propusa – front 
minim la strada si nu vor fi autorizata decat constructiile care pot respecta toate normele de 
conformare; 
UTR 2 – se va pastra parcelarul existent; 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
IS-inaltimea maxima admisa nu va depasi 10 m la cornisa si 12 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus S+P+2; 
-pentru statiile de distributie carburanti se permit pentru elementele de semnalizare inaltimi de 20 m; 
-se permite demisol sau subsol; 
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UTR 29 –inaltimea maxima admisa nu va depasi 18 m la cornisa, regim maxim de inaltime propus 
P+4+m; 
UTR 21–inaltimea maxima admisa nu va depasi 18 m la cornisa , regim maxim de inaltime propus 
S+P+3+m; 
UTR 32 -inaltimea maxima admisa nu va depasi 12 m la cornisa, regim maxim de inaltime propus 
S+P+2; 
UTR 38 –inaltimea maxima admisa nu va depasi 38 m la coama , regim maxim de inaltime propus 
S+P+4; 
UTR 39–inaltimea maxima admisa nu va depasi 25 m la cornisa , regim maxim de inaltime propus 
S+P+2; 
UTR 43 - inaltimea maxima admisa nu va depasi 15 m la coama , regim maxim de inaltime propus 
S+P+2+M; 
UTR 46 – P+6E: Hcornisa = 30,0 m; Hmax = 30,0 m+ max. 8m, cu retragere fata de aliniament; 
– P+10E: Hcornisa = 45,0 m; Hmax = 45,0 m+ max. 8m, cu retragere fata de aliniament; 
-Inaltimea maxima admisibila in planul fatadei (Hcornisa) nu va depasi distanta dintre aliniamente, pot fi 
adaugate suplimentar unul sau doua niveluri cu conditia retragerii acestora in limitele unui arc de cerc 
cu raza de 4,00m continuat cu tangenta sa la 45°;  
-In cazul fronturilor continue pentru servicii comerciale, racordarea intre strazile cu latimi diferite cu 
cladiri avand regim diferit de inaltime se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundara cu o 
lungime de 35 m , la strazi categoria II (4 fire) si pe o lungime de 20 m la strazi categoria a III ( 2 fire); 
-Diferenta de inaltime intre tronsoanele situate in fronturi continue nu poate fi mai mare de 2 niveluri 
(etaje) in mod exceptional, daca diferenta este mai mare de 2 niveluri, racordarea se va face trepte; 
UTR 67 -inaltimea maxima admisa nu va depasi 20 m la coama, regim maxim de inaltime propus 
S+P+2; 
UTR 68 -inaltimea maxima admisa nu va depasi 30 m la coama, regim maxim de inaltime propus 
S+P+2; 
UTR 45B - P+2 ; Hmax.cornisa = 11 m; Hmax.coama = 16 m 
-se admite mansardarea cladirilor P+1E, P+2E, cu conditia ca aceasta sa se înscrie în volumul unui 
acoperia cu panta de minim 30% - maxim 45%; suprafata nivelului mansardei va fi de maxim 60% din 
aria unui nivel curent; 
UTR 2,UTR35 – inaltimea maxima admisa nu va depasi  10.50 m la cornisa si 12 m la coama, regim 
maxim de inaltime propus P+2E; 
UTR 14 -inaltimea maxima admisa nu va depasi 7 m la cornisa si 10 m la coama , regim maxim de 
inaltime propus P+1+M; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
IS-se vor aplica regulile din Anexa 1.1 / Anexa 1.2 / Anexa 1.3 / Anexa 1.4 /  Anexa 1.5; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
IS-stationarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulatiilor publice; 
-in cazul în care nu exista spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va 
demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori 
concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri; 
-spatiile de parcare/garare a autovehiculelor pe parcelele din zona centrala se asigura proportional cu 
activitatile ce se desfasoara pe acestea. Consiliul local va stimula realizarea de parcaje, prin 
promovarea intereselor investitorilor respectivi si prin restrictionarea severa a folosirii domeniului public 
(artere de circulatie rutiera - in mod special DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, 
DC 10A  si trotuare) pentru parcare. 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii administrative (cu exceptia - 
sedii de partid, sedii de sindicate, culte, 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati 
- atunci când constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 47 
 
 

 

fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri) 

destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Constructii administrative, respectiv sedii 
de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri , 
etc. 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati 

Constructii financiar- bancare 1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata 
desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp; 
Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa. 

Constructii de cult minim 5 locuri parcare 

Constructii culturale 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere  
1 loc parcare/ 20 locuri in sala 

Constructii invatamant 3 locuri parcare/ 12 cadre didactice 

Constructii de sanatate 1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate 
diferentiat pentru personal, pacienti si vizitatori, caz în care cele 
pentru personal si pacienti vor fi amplasate adiacent drumului public 

Constructii si amenajari sportive 1 loc parcare/ 5- 20 locuri  
1 loc parcare/ 3- persoane  
se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare 

 
 
 
Constructii de turism si agrement 

pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane 
pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club 
pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare 
pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare 
 

Constructii de locuinte câte un loc de parcare pentru fiecare locuinta unifamiliala cu lot 
propriu; 
câte un loc de parcare pentru fiecare apartament dintr-o locuinta 
colectiva; 

-pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare; 
UTR 52 
-parcare 30 locuri 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
IS-in vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile a localitatilor se recomanda optimizarea 
densitatii de locuire, corelata cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi publice, a aliniamentelor de 
arbori la DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A  si a gradinilor de fatada ale 
locuintelor cu rol decorativ. 
-spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptiunea Regulamentului General de Urbanism, din 
totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca: plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, 
suprafete cu gazon, gradini de flori etc. 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii administrative (cu exceptia sedii  
de partid, sedii de sindicate, culte, fundatii,  
organizatii neguvernamentale, asociatii,  
agentii, fonduri, sedii de birouri) 

15% 
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Constructii administrative si financiar-  
bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de  
sindicate, culte, fundatii, organizatii  
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri,  
sedii de birouri 

10% 

Constructii comerciale 10% 

Constructii de cult 20% 

Constructii culturale 20% 

Constructii de sanatate obligatorii aliniamente cu rol de protectie 
10% 

Constructii si amenajari sportive 30% 

Constructii de turism si agrement 25% 

Constructii de locuinte 30% 

Pentru UTR 38 procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi de minim 15%. 
- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii important existenti avand 
peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm;  
- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
-este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice – cai de comunicatie >>; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
IS Imprejmuirile vor avea urmatoarele caracteristici: 
-imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -1,50 m transparente si preferabil 
dublate de gard viu; 
- pentru locuinte se accepta o inaltime de max. 1,20 – 1,50 m pentru imprejmuirile la stradă; 
-imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioare vor fi preferabil opace cu inaltimi de maxim 
2,00 m; 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.; 
-amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
-aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al 
constructiilor; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
UTR 38 – pentru functiunea dominanta – conform necesitati de securitate: imprejmuire metalica, 
transparenta, (securitate maxima –h = 2,60 m) 
UTR 29 
Imprejmuirile vor avea urmatoarele caracteristici: 
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- imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -1,50 m si preferabil transparente si 
dublate de gard viu; imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioare vor fi preferabil 
transparente cu inaltimi de maxim 2,00 m; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI  
IS- (POT) maxim – 50% 
UTR 38,39,46 - (POT) maxim – 70% 
UTR 67 - (POT) maxim – 60% 
UTR 68 - (POT) maxim – 52% 
UTR 2 - (POT) maxim – 60% 
UTR 14 - (POT) maxim – 25% 
UTR 35 - (POT) maxim – 50% 
 
Pentru construcţii de învăţământ procentul maxim de ocupare va fi: 
Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, 
după cum urmează:  
- zona ocupată de construcţie;  
- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;  
- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;  
- zonă verde, inclusiv grădină de flori.  
Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 mp/copil, iar 
pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 
mp/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:  
- 25% teren ocupat de construcţii.  
- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul 
total.  
Pentru construcţii de sănătate procentul maxim de ocupare va fi: 
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20%.  
Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum 
urmează:  
- zona ocupată de construcţii;  
- zona accese, alei, parcaje;  
- zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie.  
Capacitatea dispensarelor policlinice si dispensarelor rurale se stabileşte pe baza populaţiei arondate 
pentru care se acordă în medie 7,5 consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile 
lucrătoare.  
Suprafaţa minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5 mp/consultaţie.  
Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.  
Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafaţă de 
minimum 25 mp/copil pentru creşe şi de 40 mp/copil pentru creşele speciale organizate în patru zone:  
- zona ocupată de construcţii;  
- zona ocupată de spaţii de joacă (nisip, bazin, plajă, gazon);  
- zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc;  
- zona verde de parc şi alei.  
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  
IS-(CUT) maxim – 1,5 
UTR 24 - (CUT) maxim – 2,0 
UTR 29 - (CUT) maxim – 2,0 
UTR 38 - (CUT) maxim – 2,0 
UTR 39 - (CUT) maxim – 2,0 
UTR 46 - (CUT) maxim – 4,0 
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UTR 68 - (CUT) maxim – 2,8 
UTR 2 - (CUT) maxim – 2,40 
UTR 14 - (CUT) maxim – 0,60 
UTR 35 - (CUT) maxim – 1,00 
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L - ZONA LOCUINTE  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE: in functie de modul de ocupare si utilizare a       
terenului, în comuna Blejoi se întâlnesc doua tipuri de subzone rezidentiale: 
L  - ZONA LOCUINTE 

 L – subzona locuinte individuale ;  
 Lc – subzona locuinte colective; 

PUZ 2 - MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE 
LOCUINTE ( BENEFICIAR DEDIU IOAN, NICA JANA) - (UTR 3) 
PUZ 3- SCHIMBARE DESTINATIE DIN TEREN AGRICOL IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE (CEAPA GHEORGHE, CEAPA ELENA) - (UTR 3) 
PUZ 6 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU 
DE LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE (SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL) -  (UTR 24) 
PUZ 7 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII  
(SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL ) - (UTR 29) 
PUZ 9 - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE LOCUINTA CUPLATA 
(SULT GHEORGHE-ADRIAN) –( UTR 17.a) 
PUZ 10 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE (SC CASELDO SRL, CONSTANTINESCU STELIAN)  (UTR 21) 
PUZ 11 - PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE (SAIKALY GEORGES) (UTR 
19) 
PUZ 12 - EXTINDERE INTRAVILAN CU UN TEREN SI PARCELARE PENTRUAMPLASARE 
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE (SAIKALY GEORGES) (UTR 19) 
PUZ 14 - PARCELARE SI DEZMEMBRARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI BIFAMILIALE (LUPU ELENA) (UTR 34) 
 
PUZ 16 - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE DOTARI DE INTERES PUBLIC IN 
ZONA LOCUINTE CU REGIM MEDIU DE INALTIME SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI 
PENTRU AMPLASARE IMOBIL DE LOCUINTE (COSMA VLAD ALEXANDRU, IONESCU DRAGOS 
IOAN) (UTR 37) 
PUZ 17 - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI DIN PUZ APROBAT PT EXTINDERE 
LOCUINTA COLECTIVA (COSMA VLAD ALEXANDRU, IONESCU DRAGOS IOAN) (UTR 37) 
PUZ 19 - PARCELARE TEREN IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE (POTOCEA DANIELA, 
MANDROIU VASILICA, ILIESCU MARIANA, CRACIUN LIVIU, CERCELARU EMIL, STEFAN 
CONSTANTIN, CRISTU FLORIN ALEXANDRU, CRISTU IRINEL, DASCALESCU NARCIS, MARCU 
ION, GHEORGHE MIHAIL, SOARE MARIUS, MIHALACHE EMANUEL, MIHALACHE DANIEL, 
ANGHEL VIOLETA) (UTR 36) 
PUZ 20 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE 
LOCUINTE (OPREA LAURENTIU, POTOCEA MARIAN) (UTR 36) 
PUZ 21 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE (ANISIA EDOUARD GEORGE, ANISIA LUCIA, DINU NICOLAE, DINU 
GEORGETA) (UTR 36) 
PUZ 22 - PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE (STOICA CONSTANTIN) (UTR 
33) 
PUZ 25 - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE SI 
DOTARI COMPLEMENTARE (SC DEMSTA AGRICULTURAL SRL) (UTR 45) 
PUZ 26 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER 
DE LOCUINTE, DOTARI AFERENTE  (SC URBAN ELECTRIC SRL) (UTR 30) 
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PUZ 27 - MODIFICARE PARTIALA PUZ - URBAN PENTRU REPARCELARE SI AMPLASARE 
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE  (TUDORACHE MARIUS, TUDORACHE TICA, SC 
CRISPI LAV IMOB SRL, NICOLESCU DRAGOS, BOTEA CORALIA MARIA, TERZEA MATEI 
TIBERIU) (UTR 32) 
PUZ 29 - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI 
COMPLEMENTARE  (SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING) (UTR 67) 
PUZ 30 - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR PENTRU ANSAMBLU 
REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE  (NAFTANAILA VIOREL) (UTR 67) 
PUZ 31 - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI 
DOTARI AFERENTE   (SC DELTA TECH 2002 SRL) (UTR 68) 
PUZ 32 - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI 
PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE (S.C. BOREKAS IMPEX 
S.R.L., HZT INVESTITII SRL) (UTR 68) 
PUZ 32 - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI 
PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE (S.C. BOREKAS IMPEX 
S.R.L., HZT INVESTITII SRL) (UTR 31) 
PUZ 34 – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER DE 
LOCUINTE (ROUA) (STANCU EUFIMIA, CIOBANU DUMITRA, DUMITRASCU MARIA, ANDREI 
VOICA, ION NICOLAE, ROTARU VASILICA , TANCU DUMITRU MIHAIL) (UTR 23,25,26,27,28) 
PUZ 35 – MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI URBANISTICI IN 
ANSAMBLUL REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT (S.C. IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR S.A.) (UTR 23) 
PUZ 36 – MODIFICARE RLU AFERENT PUZ „MODIFICARE PUZ IMPACT – ANSAMBLU 
REZIDENTIAL ROUA – REPARCELARE TEREN, MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA, 
INDICATORI URBANISTICI SI PARTIAL TRAMA STRADALA” (S.C. IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR S.A.) (UTR 23) 
PUZ 37 –  MODIFICARE PUZ IMPACT SI REPARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI 
DOTARI COMPLEMENTARE (SC ALLB HOTEL SRL, ALB TRADING SRL, BODARLAU 
LOREDANA ELVIRA) (UTR 25) 
PUZ 38 – MODIFICARE PUZ IMPACT, REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
SI DOTARI (SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL, SC PANTHEON SRL, VASILACHE 
FLORICA SI NICOLAE, IONITA ADINA SI DANIEL) (UTR 26) 
PUZ 39 – INCADRARE IN PUZ - IMPACT BLEJOI SI REPALCERARE TEREN IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE (S.C. IRISH TOWN CONSTRUCTION S.R.L.) (UTR 27) 
PUZ 41 – PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTE (SERBAN MARIA) (UTR 36) 
PUZ 46 – REPARCELARE SI DEZMEMBRARE ULTERIOARA CU MENTIONAREA FUNCTIUNII DE 
LOCUIRE (SOARE STEFAN, POPESCU GHEORGHE, SC ROXILO COM SRL, PETRE VASILE, 
NITU CORNEL, NITU VASILE, TOMA SILVIU GEORGIAN) (UTR 34) 
PUZ 54 – MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI 
MAXIMALI SI REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE (S.C. 
MARCONSALES IMOB S.R.L.) (UTR 36) 
PUZ 56- MODIFICARE PUZ APROBAT REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE DE 
LOCUINTE (UTR 36) 
PUZ 58 - EXTINDERE INTRAVILAN (10500 MP) PENTRU "ZONA MIXTA: INSTITUTII SI 
SERVICII/SPATII VERZI SI AGREMENT", "ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", 
"ZONA CAI DE COMUNICATIE" SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE (UTR 
35) 
PUZ 70- MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI 
MAXIMALI SI REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE SI 
INDIVIDUALE (UTR 36) 
PUZ 71- PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SI CREARE DRUM ACCES 
(Sstud = 13400mp) (UTR 34) 
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Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  : 
-locuinte; 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- servicii ; 
- retele tehnico-edilitare; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
-spatii verzi amenajate, scuaruri, perdele de protectie; 
- cai de comunicatie pietonala; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 

L 

-locuinte în regim de construire discontinuu (izolat) sau continuu (cuplat, insiruit); 
-locuinte unifamiliale, bifamiliale, plurifamiliale ( maxim 4 familii); 
-imprejmuiri; 
-subsol; 
- anexe gospodarasti pentru depozitarea accesoriilor necesare exploatarii terenurilor, patule, fanar, 
bucatarii de vara, dependinte, magazie, etc.;   
-  sere/solarii pentru consum propriu; 
-anexe la locuinte petru agrement: foisor, loc de joaca, piscina destinata doar proprietarilor; 
- adaposturi pentru animalele proprii gospodariei; 
-  strazi si alei carosabile, alei pietonale, parcaje si garaje (circulatie si stationare auto);  
-  spatii verzi amenajate pentru joaca si agrement, scuaruri, perdele de protectie ; 
- retele tehnico-edilitare de: alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatii, gaze naturale; 
evacuarea apelor uzate (canalizarea) in sistem centralizat sau individual; 

Lc -locuinte colective; 

-spatii comerciale la nivelul parterului care sa deserveasca zona; 
-  strazi si alei carosabile, alei pietonale, parcaje si garaje (in subsol);  
- subsoluri ; 
-  spatii verzi amenajate pentru joaca si agrement, sport, scuaruri, perdele de protectie ; 
- retele tehnico-edilitare de: alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatii, gaze naturale; 
evacuarea apelor uzate (canalizarea) in sistem centralizat ; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

L    Lc 

- oricare din functiunile de la articolul 4 cu conditia respectarii zonelor de protectie fata de 
retelele tehnico – edilitare si fata de canale de imbunatatiri funciare conform avizelor administratorilor 
acestora;- oricare din constructiile permise la articolul de mai sus, se pot amplasa în zona de protectie 
a drumului judetean, cu conditia obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a 
administratorilor retelelor tehnico – edilitare. 
- servicii ( gradinite particulare, crese, afther-school particulare, comert, prestari servicii)  (cu conditia ca 
suprafata  construita sa nu depaseasca 150 mp si suprafata construita desfasurata sa nu depaseasca 
250 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie 
poluante, sa nu aiba program prelungit peste orele 22  si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru 
depozitare si productie); 
-pensiuni turistice si agro-turistice cu maxim 5 camere de cazare; 
-anexe pentru  cresterea animalelor în  gospodariile populatiei, cu conditia de a fi amplasate la min. 20 
m fata de aliniament si cu respectarea Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei (in gospodariile unde nu sunt asigurate racordurile 
de apă curenta şi canalizare printr-un sistem centralizat de distributie, adaposturile pentru cresterea 
animalelor în curtile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, 
bovine, cabaline) şi cel mult 50 de pasari se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată 
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locuinta învecinata si se exploateaza astfel încat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru 
sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate); 
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
- pentru obiective de investitii noi, inclusiv pentru documentatii de urbanism P.U.Z. si P.U.D. ale caror 
constructii depasesc inaltimea de 20 metri se va obtine aviz de la „ Serviciul de telecomunicatii 
speciale”. 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
- pentru locuinte amplasate in zona de protectie sanitara, beneficiarii vor prezenta o declaratie notariala 
prin care accepta sa construiasca intr-o zona in care exista unitati care produc disconfort si riscuri 
asupra sanatatii populatiei. 

Lc 

- se permite schimbarea destinatiei apartamentelor existente (bloc de locuinţe colective), numai pentru 
categoriile de functiuni cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala private 
cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 8 ore pe zi ( intre 8 si 16 si cu acordul 
vecinilor), de exemplu:cabinete medicale, birouri de avocatura, notariale, consultanta, asigurari, 
proiectare, reprezentante, etc. 

UTR 21- terenul se va parcela numai dupa efectuarea schimbului de teren intre proprietari conform 

plansei de „CIRCULATIA TERENURILOR - PUZ 10”. 
UTR 32 – Lc-  serviciile se vor amplasa doar la parterul locuintelor colective 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 

L    Lc :-unitati industriale 

- unitati agricole 
- unitati zootehnice 
- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
- unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; 
- constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada (vezi 
caracteristici ale parcelelor); 
- amenajari provizorii sau chioscuri pe domeniul public; 
- depozitare en-gros; 
-  functiuni care genereaza trafic greu si cu frecventa ridicata; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor 
administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care 
anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele 
de for public; 
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-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, 
in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau 
stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a 
lacasurilor de cult; 
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 

L    Lc :- pentru toate cladirile monumente clasate, cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse 

pentru clasare si cladirile cu valoare istorica si arhitecturala este necesar obtinerea avizului Directiei  
Judetene de Cultura Prahova (aceste cladiri sunt identificate in plansa 3. Reglementari urbanistice-
zonificare); 
-pentru toate constructiile si amenajarile propuse in zonele de protectie a siturilor arheologice este 
necesara  obtinerea „certificatului de descarcare de sarcina arheologica” – avizul Directiei  de Cultura 
Prahova (avizul Muzeului Judetean  de Istorie si Arheologie Prahova);  
- pentru toate cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru clasare se interzic toate 
lucrarile de construire sau desfiintare pana la clasarea lor in lista LMI; 
- in zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc  de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului. 

-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 

L   Lc : 

- orice fel de constructie in zonele de protectie a retelelor tehnico-edilitare; 
- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare  si de protectia mediului conform legislatiei in 
vigoare; 
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
 - este interzisa autorizarea obiectivelor poluante sau care prezinta riscuri tehnologice;       
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 

L    Lc : 

-se vor respecta prevederile din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei: 

-Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de 
minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele 
invecinate.  
-In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile 
invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi 
studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. anterior. 

-se vor respecta prevederile din Anexa 3.4. (D) din cadrul Normativului privind proiectarea cladirilor de 
locuinte NP 057/2002 
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 

L   Lc -aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin 

P.U.G. în plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 

L   Lc ::- nu este cazul; 
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Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin 
P.U.G. in plansa <<6. Reglementari - cai de comunicatie>>;3m – locuinte; 5m- alte zone functionale; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
Pentru Planurile Urbanistice Zonale se vor pastra retrageriile fata de limitele laterale si posterioara 
propuse prin PUZ. 

L   :- locuintele se vor amplasa de regula in regim izolat sau cuplat; 

- in cazul in care exista o constructie in limita de proprietate, pe parcela invecinata, constructia noua se 
poate realiza cuplata cu cea existenta; 
- cand constructiile se executa independent, picatura stresinii va trebui sa cada pe terenul proprietarului 
care construieste; 
- pe parcelele pe care se vor amplasa locuinte cuplate vor exista retrageri de minim 2,0 m pe o singura 
latura; 
-  pe parcele cu front la strada cuprins intre 12,00 – 15,00 m, retragerea fata de una din limite laterale 
va fi conform Codului Civil, iar fata de cealalta limita laterala de minim 2,00 m; 
-  pe parcele cu front la strada mai mare sau egal cu 15,00 m, retragerea fata de una din limite laterale 
va fi conform Codului Civil, iar fata de cealalta limita laterala de minim 3,00 m; 
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel putin jumatate din 
inaltimea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 3,00 metri; in cazul in care aceasta limita 
separa parcela de o functiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5,00 m; 
- se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei; 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare , cu exceptia celor pentru 
cresterea animalelor; 
- anexele se pot amplasa pe parcela la minim 0,6 m fata de limitele laterale si posterioara dar sa se 
poata asigura accesul masinilor de incendiu in partea posterioara a parcelei; 
- Pentru UTR 36 (PUZ 70- MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, INDICATORI 
URBANISTICI MAXIMALI SI REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
COLECTIVE SI INDIVIDUALE) se aplica urmatoarea regula:  

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de minim 3,00 
metri ( numai pentru parcelele care se invecineaza cu limita de intravilan); 

Lc    

- locuintele se vor amplasa in regim izolat; 
-  retragerea fata de limite laterale va fi de minim 3,00 m; 
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel putin jumatate din 
inaltimea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 3,00 metri; in cazul in care aceasta limita 
separa parcela de o functiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5,00 m; 
- se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei; 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
-se vor pastra retragerile fata de limitele laterale si posterioare propuse prin PUZ-urile aprobate; 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 

L    Lc::- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m 

dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal (servitute) obtinut prin una din 
proprietatile invecinate; 
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-pentru o parcela alaturata mai multor drumuri, accesul la drumul cu traficul cel mai mare poate fi 
interzis, recomandandu-se accesul la drumul cel mai putin important; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
-conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
UTR 24 - fiecare parcela va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat; 
-parcelele de colt vor avea accesele din drumul cu traficul cel mai redus; 
-accesele vor respecta distantele de siguranta fata de intersectii; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 

L    Lc :- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 

corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente; 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si 
la constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia 
privind deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia 
persoanelor cu handicap sau cu dificultati de deplasare; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 

L   Lc :In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 

- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
-  pentru parcelarile prin care se obtin mai mult de 12 loturi  construibile se va prevedea solutie de 
echipare colectiva (apa si canalizare); 
- pentru locuinte, in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, 
se vor respecta urmatoarele conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte 
normele sanitare si de protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m 
intre fantani si fose septice; 

 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala  

- pentru constructiile apartinand altor categorii decat locuinte individuale sau obiective 
de utilitate publica, beneficiarul constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, 
dupa obtinerea avizului organelor administratiei publice specializate, sa: 

 prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 

 mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 

 construiasca noi retele; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  

L   Lc :-realizarea extinderilor sau mariri de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizeaza 

dupa obtinerea de catre investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor administratiei publice centrale 
de specialitate si a serviciilor publice descentralizate in judet; 
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare); 
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- indiferent de forma de finantare si executare a retelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, precum si a normativelor 
tehnice referitoare la lucrarile specifice; 
- racordarea burlanelor cladirilor amplasate pe aliniament la canalizarea pluviala sau la santurile de 
colectare a apelor pluviale este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
ghetii; 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  

L   Lc 

Pentru Planurile Urbanistice Zonale aprobate se va pastra parcelarea propusa prin PUZ 
(suprafata,dimensiuni,etc.); 
Pentru loturile cu deschideri mai mici de 12,0 m ( pe care se amplaseaza locuinte izolate) se va 
elabora o documentatie de tip Plan Urbanistic Zonal care sa detalieze modul de amplasare pe 
parcela; 
Pentru loturile cu deschideri mai mici de 10,0 m ( pe care se amplaseaza locuinte cuplate) se va 
elabora o documentatie de tip Plan Urbanistic Zonal care sa detalieze modul de amplasare pe 
parcela; 
Pentru loturile cu deschideri mai mici de 8,0 m ( pe care se amplaseaza locuinte insiruite) se va 
elabora o documentatie de tip Plan Urbanistic Zonal care sa detalieze modul de amplasare pe 
parcela; 
Parcela construibila va avea urmatoarele caracteristici: 
1. pentru functiunea dominanta –locuinte: 

 L  

a. deschidere la strada - min. 12 m pentru locuinte izolate,  - min. 10 m pntru locuinte cuplate si 
8 m pentru locuinte insiruite; 
b. suprafata minima a parcelei pentru locuinte izolate- min 250 mp; 
    suprafata minima a parcelei pentru locuinte cuplate- min 200 mp; 
    suprafata minima a parcelei pentru locuinte insiruite- min 150 mp; 
Pentru UTR 29 suprafata minima a parcelei va fi de min. 300 mp; 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa (cu exceptia 
PUZ-urilor care au aprobat un alt tip de parcelare); 
d.pentru locuintele cuplate nu se permit calcane libere 

Lc   

 a. deschidere la strada - min. 15 m; 
b. suprafata minima a parcelei - min 750 m  
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa; 
UTR 17 - nu se vor elibera A.C. pentru urmatoarele tipuri de parcele: 

- cu fronturi la strada mai mici de 10 m; 
- suprafete mai mici de 200 m pentru cIadiri amplasate izolat/cuplat; 
- adancimea lotului mai mica sau cel putin egala cu Iatimea parcelei; 
- fiecare parcela sa aiba asigurat accesul la drumul public direct sau prin servitute de 

trecere; 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  

L  :-inaltimea maxima admisa nu va depasi 9 m la cornisa si 12 m la coama , regim maxim de inaltime 

propus S+P+2; 
- se admit depasiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornisa cladirilor învecinate ; 

Lc: -inaltimea maxima admisa nu va depasi 18 m la cornisa si 20 m la coama , regim maxim de 

inaltime propus S+P+4; 
UTR 19 – locuinte individuale: -inaltimea maxima admisa nu va depasi 10 m la cornisa si 13 m la 
coama, regim maxim de inaltime propus P+2+M; 
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UTR 19 – locuinte colective: -inaltimea maxima admisa nu va depasi 14 m la cornisa si 17 m la coama, 
regim maxim de inaltime propus P+3+M; 
UTR 23 – locuinte insiruite: -inaltimea maxima admisa nu va depasi 8 m la cornisa si 10 m la coama, 
regim maxim de inaltime propus P+1 ( pentru celelalte tipuri de locuinte se va respecta regimul de 
inaltime specificat in PUZ aprobat); 
UTR 29 – P+2+M – inaltimea maxima cu va depasi 12 m la cornisa; 
UTR 38 - locuinte individuale: -inaltimea maxima admisa nu va depasi 10 m la cornisa  si 14 m la 
coama, regim maxim de inaltime propus S+P+2; 
UTR 45 – regimul de inaltime care poate fi autorizat este de P+1 – P+3 cu accente care pot depasi 
inaltimea echivalenta a P+5 etaje (corelat cu un coeficient de utilizare a terenului de max 1,5) 
UTR 67 – locuinte colective:-inaltimea maxima admisa nu va depasi 20 m la coama, regim maxim de 
inaltime propus S+P+4+5 retras +accente Hmax coama =25m; 
UTR 67 – locuinte individuale:-inaltimea maxima admisa nu va depasi 12 m la coama, regim maxim de 
inaltime propus S+P+1+M; 
UTR 68 – locuinte colective:-inaltimea maxima admisa nu va depasi 30 m la coama, regim maxim de 
inaltime propus S+P+8; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  

L    Lc  :-se vor aplica regulile din Anexa 1.1 / Anexa 1.2 / Anexa 1.3 / Anexa 1.4 /   Anexa 1.5 ; 

UTR 24 -  pentru un context construit obligativitatea de a prezenta la faza de A.C. desfasurari de front 
stradal prezentate color pe o lungime de 30 m de o parte si de alta a obiectivului beneficiarului; 
-noile constructii vor respecta specificul celor existente; 
UTR 31 – acoperisurile pentru locuintele joase se vor realiza in sistem sarpanta cu invelitoare din tigla 
metalica sau din materiale ceramice de culoare rosie sau verde; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  

L    Lc : 

-spatiile de parcare/garare a autovehiculelor pe parcelele din zona centrala se asigura proportional cu 
activitatile ce se desfasoara pe acestea. Consiliul local va stimula realizarea de parcaje, prin 
promovarea intereselor investitorilor respectivi si prin restrictionarea severa a folosirii domeniului public 
(artere de circulatie rutiera - in mod special DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, 
DC 10A  si trotuare) pentru parcare. 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii comerciale -un loc de parcare ; 

Constructii de sanatate 1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate 
diferentiat pentru personal, pacienti si vizitatori, caz în care cele 
pentru personal si pacienti vor fi amplasate adiacent drumului public 

Constructii de turism  pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare 

Constructii de locuinte câte un loc de parcare pentru fiecare locuinta; 
câte un loc de parcare pentru fiecare apartament dintr-o locuinta 
colectiva; 

- locurile de parcare se vor asigura pe fiecare lot in parte; 
-pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
UTR 36 – in cazul de fata sel va asigura un numar de parcari minim egal cu numarul de 
apartamente pentru locuintele colective + 6(pentru vizitatori) 
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Articolul 22- SPATII VERZI :  

L    Lc  : 

-in vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile a localitatilor se recomanda optimizarea densitatii 
de locuire, corelata cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi publice, a aliniamentelor de arbori la DN 
1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A  si a gradinilor de fatada ale locuintelor 
cu rol decorativ. 
-spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptiunea Regulamentului General de Urbanism, din 
totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca: plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, 
suprafete cu gazon, gradini de flori etc.; 
 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii comerciale 5% 

Constructii de sanatate obligatorii aliniamente cu rol de protectie 
10% 

Constructii si amenajari sportive 30% 

Constructii de turism si agrement 25% 

Constructii de locuinte 30% 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii important existenti avand 
peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm;  
- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
-este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice– cai de comunicatie >>; 
UTR 17a, 21, 24, 29, – minim 15% spatii verzi 
UTR 31 – in orice operatiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din 
aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosintei in comun 
UTR 32 locuinte individuale – minim 25% spatii verzi 
UTR 32 locuinte colective – minim 20% spatii verzi 
UTR 36 locuinte colective – minim 35% spatii verzi 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  

L    Lc 

Imprejmuirile vor avea urmatoarele caracteristici: 
-pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -
1,50 m si preferabil transparente si dublate de gard viu; imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si 
posterioare vor fi preferabil opace cu inaltimi de maxim 2,00 m; 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.; 
- pentru locuinte pe limitele laterale si posterioara se vor realiza din imprejmuiri preferabil opace si cu 
inaltimi de max 2,00 m, iar pe aliniament vor fi transparente cu inaltimea de max 1,80 m; 
- pentru locuinte, imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 0,60 metrii; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
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- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
-aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al 
constructiilor. 
-amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona strazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
-imprejmuirile cu caracter temporar se aproba numai in cazul santierelor de constructii, al santierelor 
arheologice in lucru, etc.; 

Lc     

Imprejmuirile vor avea urmatoarele caracteristici: 
- imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -1,50 m si preferabil transparente si 
dublate de gard viu; imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioare vor fi preferabil 
transparente cu inaltimi de maxim 2,00 m; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

L - (POT) maxim - 35 % . 

Lc- (POT) maxim - 40 % . 
UTR 17a, 24 - (POT) maxim - 50 % 
UTR 31 – locuinte colective: (POT) maxim – 50% 
UTR 31 – locuinte individuale: (POT) maxim – 40% 
UTR 19, UTR 36 – locuinte individuale: (POT) maxim – 40% 
UTR 19, UTR 36 – locuinte colective: (POT) maxim – 35% 
UTR 23 – locuinte insiruite si locuintecuplate - (POT) maxim - 50 % 

- locuinte individuale izolate si cuplate - (POT) maxim - 30 % 
UTR 29, UTR 30,  - (POT) maxim - 40 % 
UTR 44 - (POT) maxim - 60 % 
UTR 32 – locuinte individuale: (POT) maxim – 40% 
UTR 32,38 – locuinte colective: (POT) maxim – 35% 
UTR 37 – locuinte colective: (POT) maxim – 45% 
UTR 67 – locuinte individuale: (POT) maxim – 45% 
UTR 67 – locuinte colective: (POT) maxim – 30% 
UTR 68 – locuinte individuale: (POT) maxim – 30% 
UTR 68 – locuinte colective: (POT) maxim – 30% 
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

L - (CUT) maxim – 1,05 . 

Lc - (CUT) maxim – 2.0 . 

UTR 19 locuinte individuale: - (CUT) maxim – 1 . 
UTR 19 locuinte colective: - (CUT) maxim – 2 . 
UTR 23 locuinte individuale, locuinte insiruite, locuinte cuplate: - (CUT) maxim – 0,9 . 
UTR 29, 30 - (CUT) maxim – 1,2 . 
UTR 24 - (CUT) maxim – 2.0 . 
 UTR 44 - (CUT) maxim – 1.8 . 
UTR 31,45 - (CUT) maxim – 2.5 . 
UTR 31,32 – locuinte individuale: - (CUT) maxim – 1,2 . 
UTR 32 – locuinte colective: (CUT) maxim – 1,8 . 
UTR 38 - (CUT) maxim – 1.05 . 
UTR 67 – locuinte colective: (CUT) maxim – 2,5 . 
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UTR 67 – locuinte individuale: (CUT) maxim – 1,4 . 
UTR 68 – locuinte individuale: (CUT) maxim – 0,5 . 
UTR 68 – locuinte colective: (CUT) maxim – 3,3  . 
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L/IS - ZONA MIXTA LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII  
 
PUZ 27 - MODIFICARE PARTIALA PUZ - URBAN PENTRU REPARCELARE SI AMPLASARE 
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE  (TUDORACHE MARIUS, TUDORACHE TICA, SC CRISPI 
LAV IMOB SRL, NICOLESCU DRAGOS, BOTEA CORALIA MARIA, TERZEA MATEI TIBERIU) (UTR 
32) 
PUZ 28 - INCADRARE IN PUZ URBAN, REPARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI 
ANSAMBLU REZIDENTIAL  (SC HDC IMOB INVESTITII SRL) (UTR 31) 
PUZ 35 – MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI URBANISTICI IN 
ANSAMBLUL REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT (S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 
S.A.) (UTR 23) 
PUZ 29 - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI 
COMPLEMENTARE  (SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING) (UTR 67) 
PUZ 30 - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR PENTRU ANSAMBLU 
REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE  (NAFTANAILA VIOREL) (UTR 67) 
PUZ 35 – MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI URBANISTICI IN 
ANSAMBLUL REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT (S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 
S.A.) (UTR 23) 
PUZ 36 – MODIFICARE RLU AFERENT PUZ „MODIFICARE PUZ IMPACT – ANSAMBLU 
REZIDENTIAL ROUA – REPARCELARE TEREN, MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA, 
INDICATORI URBANISTICI SI PARTIAL TRAMA STRADALA” (S.C. IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR S.A.) (UTR 23) 
PUZ 39 – INCADRARE IN PUZ - IMPACT BLEJOI SI REPALCERARE TEREN IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE (S.C. IRISH TOWN CONSTRUCTION S.R.L.) (UTR 27) 
PUZ 44 – MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RETRAGERE FATA DE AX BD-UL 
REPUBLICII PENTRU AMPLASARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3+4 RETRAS (TOADER 
PANAIT, TOADER DRAGOS EUGEN, TOADER BOGDAN ANDREI) (UTR 37) 
PUZ 45 – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN TEHNICO-EDILITARE IN ZONA LOCUINTE 
MEDII(ANGHEL ADRIAN SEBASTIAN) (UTR 37) 
PUZ 47 – AMPLASARE LOCUINTE UNIFAMILIALE COMUNA BLEJOI, ZONA DN1 (POPESCU 
ADONIS, IONITA DANIEL, PANAIT MARIAN, NICOLESCU SORIN, DOGARU SORIN, POTOCEA 
MARIAN, BRANISTEANU M, DRAGHICI C) (UTR 37) 
PUZ 73 - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE CU REGIM MIC DE 
ÎNĂLŢIME ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE COLECTIVE ŞI INSTITUŢII ŞI 
SERVICII (UTR 37) 
PUD 3 - CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M IMPREJMUIRE SI UTILITATI(POPESCU COSTEL) (UTR 
12) 
PUD 4 - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN 
GARAJ IN SPATIU COMERCIAL(LAZAR TEODOR) (UTR 9) 
PUD 5 - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE, UTILITATI, RIDICARE INTERDICTIE 
CONSTRUIRE(NICODIM STELIAN) (UTR 13) 
 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

L/IS - ZONA MIXTA LOCUINTE, 
INSTITUTII SI SERVICII 

2 

SC Anico Trans (service) 

SC Fallow (magazin mixt) 

Restaurant, activitate sistata 

3 SC Clas Apart (comert nespecializat) 

4 

SC Loyalty Roserv (magazin mixt) 

SC Simas Com (comert) 

Omniasig (asigurari) 
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SC Rosi&Roland (magazin mixt) 

SC Crisal Trans (transporturi) 

SC Euros (depozit, activitate sistata) 

Prefabricate beton 

9 
SC Lazar Company (magazin alimentar) 

SC Raniso Com (atelier auto) 

10 SC Gifamo (activitate sistata) 

12 Chioșc, comerrt 

13 

SC Cudy Grup (pariuri sportive) 

Provimi (magazin furaje) 

SC Lemn Store (comert) 

14 II Stoian Getuta (comert) 

 SC Sebacom Serv (panificatie) 

 CMI psiholog Dinu Elena 

37 

Radio SOS (radio crestin) 

SC Mercury Lighting (distributie echipamente 
electrice) 

Boema (pensiune, restaurant) 

Regina Zorilor (restaurant) 

SC Serafi (tipografie) 

Ballroom Yarus (pensiune, restaurant) 

Ileana (pensiune, restaurant) 

Toma (pensiune, restaurant) 

SC Sigfoc Serv (servicii PSI) 

43 
SC Prescurea Construct (magazin utilaje santier) 

Grand Prestij (restaurant) 

 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Pentru zonele in care exista PUZ-uri aprobate se vor respecta prevederile din RLU. 
 
Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE: in functie de modul de ocupare si utilizare a 
terenului, în comuna Blejoi se intalneste un tip de zona mixta pentru locuire si servicii: 
L/IS  - ZONA MIXTA LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII 

 L/IS- subzona mixta locuinte individuale, institutii si servicii;  
 Lc/IS- subzona mixta locuinte colective, institutii si servicii;       

Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA   
- locuinte; 
- institutii si servicii; 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- spatii verzi amenajate, perdele de protectie,  sport si agrement; 
- retele tehnico-edilitare;  
- scuaruri, plantatii de aliniament la strazi, parcuri, locuri de joaca; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
- cai de comunicatie pietonala; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 

L/IS   

-locuinte în regim de construire discontinuu (izolat) sau continuu (cuplat, insiruit); 
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-locuinte unifamiliale, bifamiliale, plurifamiliale ( maxim 4 familii); 
-imprejmuiri; 
-subsol; 
- anexe gospodarasti pentru depozitarea accesoriilor necesare exploatarii terenurilor, patule, fanar, 
bucatarii de vara, dependinte, magazie, etc.;   
-  sere/solarii pentru consum propriu; 
-anexe la locuinte petru agrement: foisor, loc de joaca, piscina destinata doar proprietarilor; 
- adaposturi pentru animalele proprii gospodariei; 
-  strazi si alei carosabile, alei pietonale, parcaje si garaje (circulatie si stationare auto);  
-  spatii verzi amenajate pentru joaca si agrement, scuaruri, perdele de protectie ; 
- retele tehnico-edilitare de: alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatii, gaze naturale; 
evacuarea apelor uzate (canalizarea) in sistem centralizat sau individual; 

Lc/IS 

-locuinte colective; 
- subsoluri ; 
-  spatii verzi amenajate pentru joaca si agrement, sport, scuaruri, perdele de protectie ; 

L/IS  Lc/IS 

- constructii administrative ( sediu politie, sedii de partid (filiale), sedii de sindicate, culte, fundatii, 
organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri, etc); 
-constructii de invatamant (gradinite, scoli primare si gimnaziale, after school); 
-constructii de  sanatate (dispensar rural, farmacie, cresa);  
-constructii de cultura (camin cultural, biblioteca, centru de informare, muzee, expozitii);  
-constructii de cult; 
-constructii financiar bancare ( filiale banci, cooperative de credit, societati de asigurari, etc);  
-constructii comerciale (comert alimentar si nealimentar, magazine generale, alimentatie publica- 
restaurant, cofetarie, cafenea,  ceainarie, bar, bufet); 
-constructii de prestari servicii (servicii de pompe funebre; servicii profesionale: birou avocatura, 
cabinete medicale, birou copiat acte; ateliere (de reparatii incaltaminte, de croitorie, etc); frizerie, 
coafura, salon de infrumusetare,spalatorie auto, service auto, etc) ; 
-constructii de servicii tehnice ; 
- constructii pentru turism: hoteluri, moteluri, pensiuni;  
- constructii pentru agrement, distractie (sali de jocuri, discoteca, cinema, biliard, sport in spatii 
acoperite, cinema,  patinuar, etc); 
-activitati de productie pentru patiserie, cofetarie si panificatie; 
-  sere/solarii; 
- strazi si trotuare; 
- parcaje si garaje; 
- spatii de circulatie pietonala, piete civice, piatete pentru intalniri publice; 
- retele tehnico - edilitare, modernizarea celor existente,cu conditia integrarii corecte in spatiul construit, 
existent; 
- spatii verzi amenajate , parc, scuaruri, plantatii de aliniament la strazi, perdele de protectie, locuri de 
joaca, piscina publica; 
- sport si recreere in spatii acoperite; 
- chioscuri pentru difuzarea presei; 
- mobilier urban ; 
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
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Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

L/IS  Lc/IS 

- se permite conversia locuintelor in constructii de prestari servicii sau comert , partial sau integral, cu 
conditia de a asigura locurile de parcare necesare ; 
-localurile care comercializeaza bauturi alcoolice, discotecile sunt admise cu conditia de a fi amplasate 
la o distanta mai mare de 100 m fata de serviciile publice (primarie, policlinici, dispensare,scoli si 
gradinite) si fata de biserici; 
-se permit locuinţe/unităţi cazare noi, in zona de protectie a cimitirului doar după realizarea reţelei 
publice de apă şi racordarea la aceasta;  
- pentru unitatile care, prin specificul activitătii lor, necesita protectie speciala: spitale, centre de 
sanatate,centre de diagnostic, centre multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, gradinite, 
scoli, se asigura o zona de protectie sanitară fată de locuinte, arterele de circulatie cu trafic intens, 
zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact. 
- se instituie interdictie de construire pana la elaborare PUZ in zonele identificate in plansa 3. 
„Reglementari urbanistice-zonificare”; 
- oricare din constructiile permise se pot amplasa în zona de protectie a drumului judetean, cu conditia 
obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a administratorilor retelelor tehnico – edilitare; 
- amplasarea constructiilor în zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul 
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza în intravilan, pe terenuri proprietate 
privata; 
-in interiorul zonei de protectie sanitara nu se pot amplasa puturi forate/fantani pentru alimentare cu 
apa potabila ; 
- pentru toate cladirile monumente clasate, cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru 
clasare si cladirile cu valoare istorica si arhitecturala este necesar obtinerea avizului Directiei  de 
Cultura Prahova (aceste cladiri sunt identificate in plansa 3. Reglementari urbanistice-zonificare) 
-pentru toate constructiile si amenajarile propuse in zonele de protectie a siturilor arheologice este 
necesara  obtinerea „certificatului de descarcare de sarcina arheologica” – avizul Directiei  de Cultura 
Prahova (avizul Muzeului Judetean  de Istorie si Arheologie Prahova);  
-anexe pentru  cresterea animalelor în  gospodariile populatiei, cu conditia de a fi amplasate la min. 20 
m fata de aliniament si cu respectarea Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei (in gospodariile unde nu sunt asigurate 
racordurile de apă curenta şi canalizare printr-un sistem centralizat de distributie, adaposturile pentru 
cresterea animalelor în curtile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, 
porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50 de pasari se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai 
apropiată locuinta învecinata si se exploateaza astfel încat sa nu produca poluarea mediului si risc 
pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate); 
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
- pentru obiective de investitii noi, inclusiv pentru documentatii de urbanism P.U.Z. si P.U.D. ale caror 
constructii depasesc inaltimea de 20 metri se va obtine aviz de la „ Serviciul de telecomunicatii 
speciale”. 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 

L/IS  Lc/IS 

- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
- unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; 
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- locuinte pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada (vezi 
caracteristici ale parcelelor); 
- amenajari provizorii pe domeniul public; 
- depozitare en-gros; 
- functiuni care genereaza trafic greu si cu frecventa ridicata; 
- platforme de precolectare a deseurilor; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor 
administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care 
anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele 
de for public; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, 
in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau 
stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a 
lacasurilor de cult; 
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 
- se interzic pensiuni in zona de protectie a cimitirelor; 
- in zona de protectie fermei zootehnice se poate construi doar in urma intocmirii unui studiu de impact 
asupra sanatatii elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de catre Ministerul 
Sanatatii, care sa stabileasca conditiile de construibilitate; 
-autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurilor, in afara fondului forestier, se 
realizeaza cu avizul Garda Forestiera; 
-orice constructie care genereaza zona de protectie sanitara si care nu este reglementata prin PUG; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 

L/IS  Lc/IS 

- In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului. 

- pentru toate cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru clasare si cladirile cu valoare 
istorica si arhitecturala este necesar obtinerea avizului Directiei  de Cultura Prahova (aceste cladiri sunt 
identificate in plansa 3. Reglementari urbanistice-zonificare); 
- pentru toate cladirile cu valoare istorica si arhitecturala propuse pentru clasare se interzic toate 
lucrarile de construire sau desfiintare pana la clasarea lor in lista LMI; 
-se interzic cladirile cu subsol in zona inundabila pana la realizarea lucrarilor hidrotehnice de aparare 
maluri; 
- se instituie interdictie de construire pana la elaborare PUZ in zonele identificate in plansa 3. 
„Reglementari urbanistice-zonificare”; 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 

L/IS  Lc/IS 

- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare  si de protectia mediului conform legislatiei in 
vigoare; 
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
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CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 

L/IS  Lc/IS 

-se vor respecta prevederile din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei: 

-Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de 
minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele 
invecinate.  
-In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile 
invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi 
studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. anterior. 

-se vor respecta prevederile din Anexa 3.4. (D) din cadrul Normativului privind proiectarea cladirilor de 
locuinte NP 057/2002 
- necesitatile de insorire si iluminat natural a cladirilor cu diferite functiuni se conformeaza astfel: 

 pentru constructiile administrative si financiar – bancare se prefera o orientare care sa asigure 
insorire; 

 pentru terenuri de sport ale cladirilor de invatamant se va respecta orientarea nord-sud, cu abatere 
maxima de 15 grade spre vest sau est; 

 pentru obiective publice se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor 
publice si a birourilor. 

-  biserica ortodoxa se va prevedea cu altarul spre rasarit;  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 

L/IS  Lc/IS 

-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>;   
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 

L/IS  Lc/IS 

-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 

L/IS  Lc/IS 

-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin 
P.U.G. in plansa <<6. Reglementari - cai de comunicatie>>;3m – locuinte; 5m- alte zone functionale; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 

L/IS  Lc/IS 

 - cladirile publice si locuintele se vor amplasa de regula in regim izolat sau cuplat; 
- in cazul in care exista o constructie in limita de proprietate, pe parcela invecinata, constructia noua se 
poate realiza cuplata cu cea existenta; 
- cand constructiile se executa independent, picatura stresinii va trebui sa cada pe terenul proprietarului 
care construieste; 
- pe parcele cu front la strada cuprins intre 12,00 – 15,00 m, retragerea fata de limite laterale va fi 
conform Codului Civil; 
- pe parcele cu front la strada mai mare sau egal cu 15,00 m, retragerea fata de una din limite laterale 
va fi conform Codului Civil, iar fata de cealalta limita laterala de minim 3,00 m; 
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel putin jumatate din 
inaltimea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 3,00 metri; in cazul in care aceasta limita 
separa parcela de o functiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5,00 m; 
- se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei; 
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- distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si cea posterioara ale parcelei este de minim 
3,00 metri; 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare , cu exceptia celor pentru 
cresterea animalelor; 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 

L/IS  Lc/IS 

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m dintr-o 
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal (servitute) obtinut prin una din 
proprietatile invecinate; 
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap 
sau cu dificultati de deplasare; 
- circulatiile carosabile din apropierea cladirilor de invatamant si sanatate vor fi prevazute cu denivelari 
transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor; 
-pentru o parcela alaturata mai multor drumuri, accesul la drumul cu traficul cel mai mare poate fi 
interzis, recomandandu-se accesul la drumul cel mai putin important; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
-conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 

L/IS  Lc/IS 

- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente; 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 

L/IS  Lc/IS 

In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
- pentru locuinte, in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, se vor 
respecta urmatoarele conditii: 
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 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si fose 
septice; 

 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona  beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala;  

- pentru constructiile apartinand altor categorii decat locuinte individuale sau obiective de utilitate 
publica, beneficiarul constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, dupa obtinerea 
avizului organelor administratiei publice specializate, sa: 

 prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 

 mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 

 construiasca noi retele; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  

L/IS  Lc/IS 

-realizarea extinderilor sau maririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizeaza dupa 
obtinerea de catre investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor administratiei publice centrale de 
specialitate si a serviciilor publice descentralizate in judet; 
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public cu respectarea legislatiei in vigoare; 
- racordarea burlanelor cladirilor amplasate pe aliniament la canalizarea pluviala sau la santurile de 
colectare a apelor pluviale este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare se recomanda sa fie obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia 
situatiilor in care acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare); 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- se respecta regulile propuse prin PUZ aprobat; 

L/IS   

Parcela construibila va avea urmatoarele caracteristici: 
1. pentru institutii si servicii de interes general- suprafata minima de 350 mp, o deschidere la strada de 
minim 15.00 metri si adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea; 
2. pentru locuinte: 
a. deschidere la strada - min. 12 m pentru izolate  
b. suprafata minima a parcelei - min 250 mp  
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa. 
3. pentru constructii destinate turismului: 
a. deschidere la strada - min. 15 m 
b. suprafata minima a parcelei - min 500 m 
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa. 
- parcelele pot fi aduse in conditii de construibilitate prin asociere sau comasare; 
- pentru a fi construibila, o parcela trebuie sa satisfaca exigentele specifice functiunilor constructiei pe 
care urmeaza sa o primeasca atat in ceea ce privesc atributele de fapt (natura si caracteristicile 
terenului), cat si de drept (servitutiile care il greveaza);  
- conditiile de construibilitate sunt: 

 accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute); 
 echipare cu retele tehnico-edilitare; 
 forme si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul 

regulament; 
- pentru cladirile apartinand functiunii complementare (locuinte): 

 in zonele cu parcelari existente se va pastra conformarea impusa de traditie, cu 
conditia respectarii prevederilor prezentului regulament in privinta normelor de igiena si 
de protectie impotriva incendiilor, precum si cele de amplasare si conformare; 
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 pe terenurile libere (pe care se face o parcelare peste 3 loturi) se vor elabora, aviza si 
aproba planuri urbanistice zonale care vor stabili parcelarea si destinatia terenurilor in 
conformitate cu prevederile prezentului regulament; 

Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  

L / IS  -inaltimea maxima admisa nu va depasi 9 m la cornisa si 12 m la coama , regim maxim de 

inaltime propus S+P+2+M; 
-se permite demisol sau subsol; 

Lc /IS  -inaltimea maxima admisa nu va depasi 18 m la cornisa si 20 m la coama , regim maxim de 

inaltime propus S+P+4+M; 
-se permite demisol sau subsol;UTR 26, UTR 32, UTR 37 - inaltimea maxima admisa nu va depasi 19 
m, regim maxim de inaltime propus S+P+4; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-se vor aplica regulile din Anexa 1.1 / Anexa 1.2 / Anexa 1.3 / Anexa 1.4 /   Anexa 1.5 ; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  

L/IS  Lc/IS 

-stationarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulatiilor publice; 
-în cazul în care nu exista spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va 
demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori 
concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri; 
-spatiile de parcare/garare a autovehiculelor pe parcelele din zona centrala se asigura proportional cu 
activitatile ce se desfasoara pe acestea. Consiliul local va stimula realizarea de parcaje, prin 
promovarea intereselor investitorilor respectivi si prin restrictionarea severa a folosirii domeniului public 
(artere de circulatie rutiera - in mod special DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, 
DC 10A  si trotuare) pentru parcare; 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii administrative (cu exceptia - 
sedii de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri) 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati 
- atunci când constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii 
destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Constructii administrative, respectiv sedii 
de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri , 
etc. 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati 

Constructii financiar- bancare 1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata 
desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp; 
Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa. 

Constructii de cult minim 5 locuri parcare 

Constructii culturale 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere  
1 loc parcare/ 20 locuri in sala 

Constructii invatamant 3 locuri parcare/ 12 cadre didactice 

Constructii de sanatate 1 loc parcare/ 4 salariati + spor de 10% Parcajele pot fi amplasate 
diferentiat pentru personal, pacienti si vizitatori, caz în care cele 
pentru personal si pacienti vor fi amplasate adiacent drumului public 
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Constructii si amenajari sportive 1 loc parcare/ 5- 20 locuri  
1 loc parcare/ 3- persoane  
se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare 
 

 
 
 
Constructii de turism si agrement 

pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane 
pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club 
pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare 
pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare 

Constructii de locuinte câte un loc de parcare pentru fiecare locuinta unifamiliala cu lot 
propriu; 
câte un loc de parcare pentru fiecare apartament dintr-o locuinta 
colectiva; 

-pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare; 
Articolul 22- SPATII VERZI :  

L/IS  Lc/IS 

-in vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile a localitatilor se recomanda optimizarea densitatii 
de locuire, corelata cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi publice, a aliniamentelor de arbori la DN 
1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A  si a gradinilor de fatada ale locuintelor 
cu rol decorativ; 
-spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptiunea Regulamentului General de Urbanism, din 
totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca: plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, 
suprafete cu gazon, gradini de flori etc. 
 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii administrative (cu exceptia sedii  
de partid, sedii de sindicate, culte, fundatii,  
organizatii neguvernamentale, asociatii,  
agentii, fonduri, sedii de birouri) 

15% 

Constructii administrative si financiar-  
bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de  
sindicate, culte, fundatii, organizatii  
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri,  
sedii de birouri 

10% 

Constructii comerciale 5% 

Constructii de cult 20% 

Constructii culturale 20% 

Constructii de sanatate obligatorii aliniamente cu rol de protectie 
10% 

Constructii si amenajari sportive 30% 

Constructii de turism si agrement 25% 

Constructii de locuinte 30% 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii important existenti avand 
peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm;  
- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase; 
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- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
-este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice– cai de comunicatie >>; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  

L/IS  Lc/IS 

Imprejmuirile vor avea urmatoarele caracteristici: 
-pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile la stradă vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -
1,50 m si preferabil transparente si dublate de gard viu; imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si 
posterioare vor fi preferabil opace cu inaltimi de maxim 2,00 m; 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.; 
- pentru locuinte pe limitele laterale si posterioara se vor realiza din imprejmuiri preferabil opace si cu 
inaltimi de max 2,00 m, iar pe aliniament vor fi transparente cu inaltimea de max 1,80 m; 
- pentru locuinte, imprejmuirile spre strada pot avea un soclu opac de maxim 0,60 metrii; 
-amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
-aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al 
constructiilor. 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
UTR 32 – decorative sau garduri vii, inaltime 0,8 -1,0 m 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

L / IS      -  (POT) maxim - 40 % . 

Lc / IS  -  (POT) maxim - 50 % . 

Pentru construcţii de învăţământ procentul maxim de ocupare va fi: 
Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, 
după cum urmează:  
- zona ocupată de construcţie;  
- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;  
- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;  
- zonă verde, inclusiv grădină de flori.  
Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 mp/copil, iar 
pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 
mp/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:  
- 25% teren ocupat de construcţii  
- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul 
total.  
Pentru construcţii de sănătate procentul maxim de ocupare va fi: 
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20%.  
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Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum 
urmează:  
- zona ocupată de construcţii;  
- zona accese, alei, parcaje;  
- zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie.  
Capacitatea dispensarelor policlinice si dispensarelor rurale se stabileşte pe baza populaţiei arondate 
pentru care se acordă în medie 7,5 consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile 
lucrătoare.  
Suprafaţa minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5 mp/consultaţie.  
Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.  
Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafaţă de 
minimum 25 mp/copil pentru creşe şi de 40 mp/copil pentru creşele speciale organizate în patru zone:  
- zona ocupată de construcţii;  
- zona ocupată de spaţii de joacă (nisip, bazin, plajă, gazon);  
- zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc;  
- zona verde de parc şi alei.  
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

L / IS       -   (CUT) maxim – 1,20 . 

UTR 67  -  (CUT) maxim – 1,40 

 Lc/IS2  -  (CUT) maxim – 2,00 .  

UTR 32 -  (CUT) maxim – 2,20 .  
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ID – ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

ID - INDUSTRIE 

5 SC Flabor Lixprod (fabrica sticla) 

6 

SC Orizont Prod Lemn 

SC Albatros’a 

SC Corelo Instal 

SC Vitalia K 

SC Kaproni 

SC Krinos 

SC Hartion 

SC Apolo Impex 

SC Beton Expert 

14 SC Silvrex (depozit fier vechi) 

37 Atelier tamplarie (PUD) 

43 SC Inspet (fabrica de oxigen) 

44 Propunere PUZ servicii  

 
PUZ 4 - SCHIMBARE DESTINATIEI TERENULUI DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII IN ZONA 
INDUSTRIALA  (SC BETONEXPERT SRL, SC KAPRONI SRL) (UTR 6) 
PUZ 57 - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA 
MIXTA LOCUINTE SI INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI 
MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE SECTIE DE PANIFICATIE, 
DEPOZIT, SEDIU ADMINISTRATIV SI LOCUINTA DE SERVICIU  (UTR 13) 
PUZ 68 – EXTINDERE INTRAVILAN (S=5000 mp) SI SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN 
INTRAVILAN PENTRU ZONA INSITUTII SI SERVICII, ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 
SI ZONA CAI DE COMUNICATIE IN VEDEREA AMPLASARII UNUI SERVICE AUTO SI A UNEI 
SECTII CONFECTII ACCESORII  (UTR 52) 
PUD 13 - AMPLASARE ATELIER MECANIC SI DE TAMPLARIE P, ANEXE SI IMPREJMUIRE(SC 
SIGLI IMPEX SRL) (UTR 37) 
 
Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
- ID - zona unitati industriale si depozitare; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  : 
- unitati industriale de productie nepoluante, depozite. 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- spatii verzi, perdele de protectie; 
- servicii pentru unitati industriale ( sedii administrative); 
- echipare edilitara; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
- cai de comunicatie pietonala; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- unitati industriale nepoluante si fara risc tehnologic; 
- depozite si anexe industriale; 
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- locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor; 
-cabina poarta; 
- constructii administrative (sedii de birouri); 
-ateliere manifacturiere; 
- strazi si trotuare; 
- circulatie rutiera in incinta, parcaje si garaje; 
- spatii de circulatie pietonala; 
- retele tehnico - edilitare, modernizarea celor existente,cu conditia integrarii corecte in spatiul construit, 
existent; 
- constructii aferente echiparii edilitare; 
- mobilier urban;  
-spatii verzi, perdele de protectie; 
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
- in UTR 6 se permit statii de asfalt si statii de betoane; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
- oricare din functiunile permise cu conditia rezolvarii in interiorul parcelei a tuturor exigentelor de igiena 
si protectie sanitara conform normelor in vigoare  
- oricare din functiunile de la articolul de mai sus cu conditia respectarii zonelor de protectie fata de 
retelele tehnico – edilitare; 
- oricare din constructiile permise se pot amplasa în zona de protectie a drumului clasat, cu conditia 
obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a administratorilor retelelor tehnico – edilitare. 
- amplasarea constructiilor în zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul 
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza în intravilan, pe terenuri proprietate 
privata. 
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
- platforme de depozitare a deseurilor, depozite de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne  care 
sa respecte zona de protectie fata de zona de locuit daca nu exista un studiu de impact care 
reglementeaza o alta distanta; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
- pentru obiective de investitii noi, inclusiv pentru documentatii de urbanism P.U.Z. si P.U.D. ale caror 
constructii depasesc inaltimea de 20 metri se va obtine aviz de la „ Serviciul de telecomunicatii 
speciale”. 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
UTR 6 
-constructii generatoare de riscuri tehnologice, pe baza obtinerii autorizatiilor de functionare de la 
forurile autorizate conform legii; 
- se permit constructii si echipamente tehnice cu conditia rezolvarii in interiorul parcelei a tuturor 
exigentelor de igiena si protectie sanitara conform normelor in vigoare 
- se permit constructii si echipamente tehnice cu conditia respectarii zonelor de protectie dea lungul 
cursurilor si acumularilor de apa si retelelor majore; 
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Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- locuinte si institutii publice; 
- spatii recreere, agrement; 
- constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada. 
- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 
-se interzic centrele de colectare fier vechi, statii de asfalt si statii de betoane (cu exceptia UTR 6); 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
- schimbarea utilizarii actuale a cladirilor existente, pana la intocmirea expertizei tehnice si obtinerea 
avizelor legale; 
- In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului. 

-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare si de protectia mediului 
in vigoare si care nu respecta distantele normate fata de zona de locuit. 
- este interzisa amplasarea unor activitati poluante       
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
   

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
-pentru obiective publice se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor publice 
si a birourilor.  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
-pentru a nu crea incomodari in fluxurile de circulatie si a periclita siguranta circulatiei, se interzice 
utilizarea spatiilor publice aferente cailor de comunicatie pentru parcarea de autovehicule;   
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin in 
plansa <<6. Reglementari- cai de comunicatie>>; minim 5m daca nu se prevede mai mult in profil; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
Amplasarea in interiorul parcelei  a constructiilor necesare desfasurarii activitatilor se va face astfel 
incat sa se asigure conditiile: 
- in toate cazurile retragerile laterale vor fi de minim 2 metri; 
- pentru  PUZ-uri aprobate anterior aprobarii Planului Urbanistic General, retragerile laterale, se 
vor face conform documentatiilor specifice;  
- in toate cazurile retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 5,00 metri; 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
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- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare , cu exceptia celor pentru 
cresterea animalelor; 
- nu se admit  pe fatadele laterale orientate spre alte zone functionale (in special servicii publice si 
locuinte)  ferestrele cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului. 
-respectarea distantelor minime de protectie impotriva riscurilor tehnologice; 
-preluarea in interiorul propriei parcele a tuturor spatiilor de protectie impotriva riscurilor tehnologice si a 
oricaror servituti posibil a fi generate de alte activitati proprii.( ex : puturi captare apa potabila , statii de 
epurare / preepurare, statii de transformare, depozitarea deseurilor ; 
-asigurarea fluxurilor tehnologice corecte eficiente economic si functional ; asigurarea fluxurilor 
carosabile si pietonale corecte, accese adecvate pentru interventia pompierilor in cazuri de incendiu. 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m dintr-o 
circulatie publica in mod direct ; 
- nu se admit servituti de trecere pentru unitati industriale, pe parcele cu alte functiuni decat unitati 
industriale sau agricole; 
- se vor asigura accese pentru transporturi agabaritice si grele. 
- stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii 
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei 
spatii de circulatie, incarcare si intoarcere; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
-de-a lungul coridorului de retele propuse se va asigura circulatia pietonala de inspectie si control. 
- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente. 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
In localitate exista  retele de energie electrica,telefonie si apa. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public; 
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sau la santurile de colectare a apelor pluviale este 
obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare). 
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- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
- in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, se vor respecta urmatoarele 
conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si fose 
septice; 

 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona  beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala - pentru 
constructiile apartinand altor categorii decat obiective de utilitate publica, beneficiarul 
constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, dupa obtinerea avizului 
organelor administratiei publice specializate, sa: 

- prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 
-mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 
- construiasca noi retele. 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- pentru constructii se vor rezerva terenuri cu urmatoarele caracteristici: 
a. deschidere la strada - min. 15 m  
b. suprafata minima a parcelei - min 1000 mp  
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa. 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-inaltimea maxima admisa nu va depasi 10 m la cornisa si 12 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus S+P+2; 
-se permite demisol sau subsol; 
- iar pentru instalații tehnologice se admit și înălțimi mai mari (< 20,0 m) ; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, 
accentuand elementele naturale si sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al 
zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla în relatii de co-vizibilitate; 
- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea 
principala; 
- se permite utilizarea culorilor pastelate; 
-se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, 
garajelor si anexelor; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- nu se vor elibera autorizatii de construire pentru acele cladiri care prin specific necesita parcaje si nu 
se pot asigura in perimetrul parcelei respective; 
-stationarea vehiculelor atât în timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cât si în timpul functionarii 
cladirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevazute în interiorul parcelei 
spatii de circulatie, încarcare si întoarcere; 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii administrative - sedii de birouri 1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata 
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desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp; 
-un loc de parcare la 50 mp suprafata - desfasurata a constructiei 
pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp; 
-un loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp. 
Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa. 

Constructii industriale activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp, un loc de 
parcare la 25 mp; 
activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de 
parcare la 150 mp; 
activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc 
de parcare la o suprafata de 100 mp. 

Pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica va fi astfel amenajata incat sa nu 
altereze aspectul general al localitatii. 
-zonele perimetrale vor fi plantate pe o distanta de 10 m de la limita parcelei, acolo unde se constituie 
ca limita de zona functionala; 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii administrative - sedii de birouri 10% 

Constructii comerciale 5% 

Constructii industriale 20% 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
Este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice– cai de comunicatie >> 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
Imprejmuirile spre strada vor fi semiopace si vor avea inaltimi de 2,00 metri si vor fi dublate cu un gard 
viu.  
- portile se vor armoniza cu imprejmuirea; 
- nu este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori tipatoare; 
- pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi preferabil opace si vor avea inaltimea maxima de 2,00 
metri. 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
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Amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT) maxim – 50%; 
UTR 6 -maxim – 85%; 
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) maxim – 1.5; 
UTR 6 -maxim – 0,85; 
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ID/IS – ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII 
SI SERVICII  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
Din aceasta zona fac parte unitatile aflate in proces de restructurare presupunand conversie in profile 
industriale diferite sau in profile de servicii pentru industrie, distributie si comercializare, cat si terenurile 
rezervate pentru viitoare activitati productive si servicii. 
 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

ID/IS - ZONA MIXTA UNITATI 
INDUSTRIALE, DEPOZITARE, 

INSTITUTII SI SERVICII 

2 

SC Buj Auto Trans (transporturi) 

SC Ray Construct (prestari servicii) 

SC Fallow Construct (prestari servicii) 

SC Relex (reciclare fier vechi) 

SC Stitrans (transporturi) 

SC Proconstruct (constructii) 

SC Kostaflor (atelier auto) 

SC RTG 2000 (fabricare produse beton) 

SC Nae Trans (transporturi) 

SC Star T&D (constructii drumuri) 

Sc Silica Ro (service) 

6 
SC Kaproni (fabrica de cuie si plasa) 

Euroil (statie distributie carburanti) 

8 

SC Bimetal (atelier) 

SC Elcar (utilaje constructii) 

SC Amkodor (utilaje constructii) 

SC Antalia Flori (service auto) 

SC Fot Mid Transcon (depozitare materiale 
refolosibile) 

Croitorie 

11 

SC Sicet (vulcanizare) 

SC Tranzit Ford (centru de colectare) 

SC Dan Zecris (materiale de constructii) 

SC Elefantul Stropitor (spalatorie auto) 

12 Depozit fier, tabla, iinox 

13 
SC Basil Forest (depozit cherestea) 

Atelier auto 

14 

SC Fct Dainel (depozit materiale constructii) 

Aproremix (reparatii si echipamente de injectie) 

SC Pracom (fabrica mezeluri) 

15 
SC Dan Zecris (materiale constructii) 

SC Dancor Com (dezmembrari auto) 

16 
SC Mineral Exchim (depozit materiale de 
constructii) 

17 
SC Casa Budui Prod Impex (brutarie) 

SC Rips Impex (depozit piese auto) 

42 SC MM Packaging (fabrica ambalaje) 

43 SC Universal Montaj Darzeu (constructii metalice) 
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SC Cord Impex (distributie bauturi) 

SC Orion Constructii 

SC Mstore Metrou (depozit materiale constructii) 

SC Fildas Trading (depozit farmaceutic) 

54 

SC Mara Serv (recuperare materiale reciclabile) 

SC Agroland Bussiness System (comert 
specializat) 

SC Ro Star 

SC Otodix (recuperare materiale reciclabile) 

SC RCT Concept Technologie (tabacire peiei) 

SC Cocris Autodez (dezmembrari auto) 

SC Sirrocco Invest (comert specializat) 

SC Mayr Melnhof Packaging (fabrica ambalaje) 

71 

Complex Seat 

Reprezentanta Ford si BMW 

II Ilie Veronica (colectare deseuri) 

SC Formacons (constructii) 

X-Oil Grup (fabrica uleiuri) 

Lukoil (statie distributie carburanti) 

 
PUZ 8 - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATI TEREN DIN ZONA 
LOCUINTE IN ZONA MIXTA - INSTITUTII SI SERVICII/INDUSTRIE SI DEPOZITARE  (PAUN 
CRISTIAN, PAUN GEORGETA) – (UTR 11.a) 
PUZ 18 -MODIFICARE REGIM DE INALTIME PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII IN VEDEREA 
SUPRAETAJARII SEDIULUI ADMINISTRATIV (SC CORD IMPEX SRL) (UTR 43) 
PUZ 40 – EXTINDERE INTRAVILAN ZONA DEPOZITARE DN 1A (SC MINERAL EXCHIM SRL) (UTR 
16) 
PUZ 52 – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
GENERAL IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (PRIMARIA COMUNEI BLEJOI) (UTR 
43) 
PUD 6 - MAGAZIN DE PREZENTARE SI BIROURI, DEPOZIT DE PIESE AUTO, ATELIER 
REPARATII, IMPREJMUIRE(SC DANCOR COM SRL) (UTR 15) 
 
Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
- ID/IS - zona unitati industriale, depozitare, institutii  si servicii; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  : 
- unitati industriale de productie nepoluante, depozite, etc. 
- institutii si servicii; 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- spatii verzi, perdele de protectie; 
- servicii pentru unitati industriale (spatii de expunere a produselor/utilajelor, spatii comerciale, sedii 
administrative); 
- echipare edilitara; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
- cai de comunicatie pietonala; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- unitati industriale nepoluante si fara risc tehnologic; 
- depozite si anexe industriale; 
- servicii pentru unitati industriale; 
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- mori; 
- atelier auto; 
- spalatorie auto; 
-ateliere reparatii si intretinere; 
-dezmembrari auto; 
- locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor; 
-cabina poarta; 
-constructii administrative , sedii de partid, sedii de sindicate, fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri; 
-constructii financiar bancare ( filiale banci, cooperative de credit, societati de asigurari, etc) ; 
-constructii comerciale (comert alimentar si nealimentar, magazine generale, alimentatie publica- 
restaurant, cofetarie, cafenea,  ceainarie, bar, bufet); 
-constructii de prestari servicii (servicii profesionale: birou avocatura,; ateliere (de reparatii incaltaminte, 
de croitorie, etc);  
-ateliere manifacturiere; 
- constructii pentru turism: hoteluri, moteluri, pensiuni;  
- constructii pentru agrement, recreere, sport (sali de jocuri, biliard, sport in spatii acoperite pentru 
angajatii zonelor industriale); 
- circulatii interioare 
- strazi si trotuare; 
- parcaje si garaje; 
- spatii verzi, perdele de protectie; 
- spatii de circulatie pietonala, piete civice, piatete pentru intalniri publice; 
- retele tehnico - edilitare, modernizarea celor existente,cu conditia integrarii corecte in spatiul construit, 
existent; 
- mobilier urban;  
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
- oricare din functiunile permise cu conditia rezolvarii in interiorul parcelei a tuturor exigentelor de igiena 
si protectie sanitara conform normelor in vigoare - oricare din functiunile de la articolul de mai sus cu 
conditia respectarii zonelor de protectie fata de retelele tehnico – edilitare; 
- oricare din constructiile permise se pot amplasa în zona de protectie a drumului clasat, cu conditia 
obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a administratorilor retelelor tehnico – edilitare. 
- amplasarea constructiilor în zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul 
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza în intravilan, pe terenuri proprietate 
privata. 
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
-se permit depozite de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne, statii de asfalt si statii de 
betoane la o distanta de minim 50m fata de zonele de locuit, institutii si servicii, spatii verzi conform 
Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei ; 
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- pentru obiective de investitii noi, inclusiv pentru documentatii de urbanism P.U.Z. si P.U.D. ale caror 
constructii depasesc inaltimea de 20 metri se va obtine aviz de la „ Serviciul de telecomunicatii 
speciale”. 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- locuinte si institutii ( invatamant, sanatate); 
- constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada. 
- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 
-se interzic centrele de colectare fier vechi, statii de asfalt si statii de betoane; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
- schimbarea utilizarii actuale a cladirilor existente, pana la intocmirea expertizei tehnice si obtinerea 
avizelor legale; 
- In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului. 

-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare si de protectia mediului 
in vigoare si care nu respecta distantele normate fata de zona de locuit. 
- este interzisa amplasarea unor unitati poluante       
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
- se institutie interdictie de construire pana la  amenajare banda colectoare de acces din DN1B 
(portiunea din dreptul fiecarei parcele) pentru parcelele cu acces din DN1B din UTR 71. 
   

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
-pentru obiective publice se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor publice 
si a birourilor.  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
-pentru a nu crea incomodari in fluxurile de circulatie si a periclita siguranta circulatiei, se interzice 
utilizarea spatiilor publice aferente cailor de comunicatie pentru parcarea de autovehicule;   
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin in 
plansa <<6. Reglementari- cai de comunicatie>>; minim 5m daca nu se prevede mai mult in profil; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
Amplasarea in interiorul parcelei  a constructiilor necesare desfasurarii activitatilor se va face astfel 
incat sa se asigure conditiile: 
- in toate cazurile, retragerea fata de limitele  laterale a parcelei va fi de minim 3,5 metri fata de o 
parte si fata de cealalta parte se va face conform Cod Civil;  
- in toate cazurile retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 5,00 metri; 
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- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare , cu exceptia celor pentru 
cresterea animalelor; 
- nu se admit  pe fatadele laterale orientate spre alte zone functionale (in special servicii publice si 
locuinte)  ferestrele cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului. 
-respectarea distantelor minime de protectie impotriva riscurilor tehnologice; 
-preluarea in interiorul propriei parcele a tuturor spatiilor de protectie impotriva riscurilor tehnologice si a 
oricaror servituti posibil a fi generate de alte activitati proprii.( ex : puturi captare apa potabila , statii de 
epurare / preepurare, statii de transformare, depozitarea deseurilor ; 
-asigurarea fluxurilor tehnologice corecte eficiente economic si functional ; asigurarea fluxurilor 
carosabile si pietonale corecte, accese adecvate pentru interventia pompierilor in cazuri de incendiu. 
UTR 11.a – nu se vor autoriza constructii principale sau anexe amplasate limita de proprietate, pentru a 
se evita fatade oarbe, inestetice 
-retrageri: 

o 1,0 m – fata de limitele de nord ale parcelelor 
o 1,9 m – fata de limitele de sud ale parcelelor 

 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m dintr-o 
circulatie publica in mod direct ; 
- nu se admit servituti de trecere pentru unitati industriale, pe parcele cu alte functiuni decat unitati 
industriale sau agricole; 
- se vor asigura accese pentru transporturi agabaritice si grele. 
- stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii 
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei 
spatii de circulatie, incarcare si intoarcere; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente. 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
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Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public; 
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sau la santurile de colectare a apelor pluviale este 
obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare). 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
- in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, se vor respecta urmatoarele 
conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si fose 
septice; 

 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona  beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala - pentru 
constructiile apartinand altor categorii decat obiective de utilitate publica, beneficiarul 
constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, dupa obtinerea avizului 
organelor administratiei publice specializate, sa: 

- prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 
-mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 
- construiasca noi retele. 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- pentru constructii se vor rezerva terenuri cu urmatoarele caracteristici: 
1. Pentru unitati industriale si de depozitare 
a. deschidere la strada - min. 15 m  
b. suprafata minima a parcelei - min 1000 mp  
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa. 
2. Pentru institutii si servicii 
a. deschidere la strada - min. 15 m 
b. suprafata minima a parcelei - min 500 mp 
c. adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei  
- pentru a fi construibila, o parcela trebuie sa satisfaca exigentele specifice functiunilor constructiei pe 
care urmeaza sa o primeasca; 
- conditiile de construibilitate sunt: 

 accesibilitate la drum public direct; 

 echipare cu retele tehnico-edilitare; 

 forme si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul 
regulament. 

Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-inaltimea maxima a  obiectivelor industriale se va asigura conform caracteristicilor tehnologice ale 
instalatiilor;  
-inaltimea maxima admisa nu va depasi 12 m la cornisa si 15 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus S+P+2; 
UTR 43 -inaltimea maxima admisa nu va depasi 16 m la coama , regim maxim de inaltime propus 
S+P+4;  
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, 
accentuand elementele naturale si sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al 
zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla în relatii de co-vizibilitate; 
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- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea 
principala; 
- se permite utilizarea culorilor pastelate; 
-se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, 
garajelor si anexelor; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- nu se vor elibera autorizatii de construire pentru acele cladiri care prin specific necesita parcaje si nu 
se pot asigura in perimetrul parcelei respective; 
-stationarea vehiculelor atât în timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cât si în timpul functionarii 
cladirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevazute în interiorul parcelei 
spatii de circulatie, încarcare si întoarcere; 
 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii administrative (cu exceptia - 
sedii de partid, sedii de sindicate, culte, 
fundatii, organizatii neguvernamentale, 
asociatii, agentii, fonduri, sedii de birouri) 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 10% pentru invitati 
- atunci când constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii 
destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Constructii administrative, respectiv sedii 
de partid, sedii de sindicate, fundatii, 
organizatii neguvernamentale, asociatii, 
agentii, fonduri, sedii de birouri , etc. 

1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati 

Constructii financiar- bancare 1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 50% pentru clienti 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata 
desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp; 
-un loc de parcare la 50 mp suprafata - desfasurata a constructiei 
pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp; 
-un loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp. 
Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa. 

Constructii si amenajari sportive 1 loc parcare/ 5- 20 locuri  
1 loc parcare/ 3- persoane  
se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare 

 
 
Constructii de turism si agrement 

pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane 
pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club 
pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare 
pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare 

Constructii industriale activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp, un loc de 
parcare la 25 mp; 
activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de 
parcare la 150 mp; 
activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc 
de parcare la o suprafata de 100 mp. 

Pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
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Articolul 22- SPATII VERZI :  
Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica va fi astfel amenajata incat sa nu 
altereze aspectul general al localitatii. 
-se vor prevedea plantatii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezinta totodata linii de separatie 
fata de alte subzone si unitati teritoriale de referinta. 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii administrative (cu exceptia sedii  
de partid, sedii de sindicate, culte, fundatii,  
organizatii neguvernamentale, asociatii,  
agentii, fonduri, sedii de birouri) 

15% 

Constructii administrative si financiar-  
bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de  
sindicate, culte, fundatii, organizatii  
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri,  
sedii de birouri 

10% 

Constructii comerciale 5% 

Constructii industriale 20% 

Constructii si amenajari sportive 30% 

Constructii de turism si agrement 25% 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
-este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice– cai de comunicatie >> 
UTR 11.a – se prevad plantatii perimetrale de protectie pe contorul incintelor si spatii verzi amenajate 
(in procent de minim 30% din suprafata terenului). 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
Imprejmuirile spre strada vor fi semiopace si vor avea inaltimi de 2,00 metri si vor fi dublate cu un gard 
viu.  
- portile se vor armoniza cu imprejmuirea; 
- nu este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori tipatoare; 
- pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi preferabil preferabil opace si vor avea inaltimea 
maxima de 2,00 metri. 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
Amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
 
 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 90 
 
 

 

 
 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT) maxim – 50%; 
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) maxim – 2; 
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A – ZONA UNITATI AGRICOLE 
 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

A - ZONA UNITATI AGRICOLE 7 Agrisol Int R.O. (ferma pasari) 

 
Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  

 A - zona unitati agricole; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  : 
- unitati agricole; 
- unitati zootehnice; 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- spatii verzi, perdele de protectie; 
- servicii care deservesc unitati agricole (mici constructii pentru  expunerea produselor/utilajelor,mici  
spatii comerciale pentru produsele care rezulta din activitatile functiunii de baza, mici constructii pentru 
sedii administrative); 
- echipare edilitara; 
- cai de comunicatie rutiera si parcari; 
- cai de comunicatie pietonala; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- reparatii si intretinere la constructiile si instalatii existente; 
- cabina poarta; 
- strazi si trotuare; 
- circulatie rutiera in incinta, parcaje si garaje; 
- spatii de circulatie pietonala; 
- retele tehnico - edilitare, modernizarea celor existente,cu conditia integrarii corecte in spatiul construit, 
existent; 
- mobilier urban;  
-spatii verzi, perdele de protectie; 
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
- oricare din functiunile permise cu conditia rezolvarii in interiorul parcelei a tuturor exigentelor de igiena 
si protectie sanitara conform normelor in vigoare - oricare din functiunile de la articolul de mai sus cu 
conditia respectarii zonelor de protectie fata de retelele tehnico – edilitare; 
- oricare din constructiile permise se pot amplasa în zona de protectie a drumului clasat, cu conditia 
obtinerii avizului din partea administratorului drumului si a administratorilor retelelor tehnico – edilitare. 
- amplasarea constructiilor în zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul 
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza în intravilan, pe terenuri proprietate 
privata. 
-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
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-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- locuinte si institutii publice; 
- spatii recreere, agrement; 
- constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada. 
- mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
- schimbarea utilizarii actuale a cladirilor existente, pana la intocmirea expertizei tehnice si obtinerea 
avizelor legale; 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice fel de constructii care nu respecta normele sanitare si de protectia mediului in vigoare. 
- este interzisa amplasarea unor activitati poluante       
- orice constructie sau amenajare (constructii provizorii -chioscuri, buticuri, rulote) care sa blocheze 
fluxul pietonal sau carosabil si care poate sa afecteze imaginea din zona ( finisaje nefinalizate, finisaje 
in stare proasta, culori stridente); 
   

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
-pentru obiective publice se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor publice 
si a birourilor.  
-se recomanda a se evita orientarea spre N a spatiilor destinate cresterii animalelor; 
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
-pentru a nu crea incomodari in fluxurile de circulatie si a periclita siguranta circulatiei, se interzice 
utilizarea spatiilor publice aferente cailor de comunicatie pentru parcarea de autovehicule;   
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin in 
plansa <<6. Reglementari- cai de comunicatie>>; minim 5m daca nu se prevede mai mult in profil; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
Amplasarea in interiorul parcelei  a constructiilor necesare desfasurarii activitatilor se va face astfel 
incat sa se asigure conditiile: 
- in toate cazurile, retragerea fata de limitele  laterale a parcelei va fi de minim 3 metri;  
 - in toate cazurile retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 5,00 metri; 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare; 
- nu se admit  pe fatadele laterale orientate spre alte zone functionale (in special servicii publice si 
locuinte)  ferestrele cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului. 
-respectarea distantelor minime de protectie impotriva riscurilor tehnologice; 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 93 
 
 

 

-preluarea in interiorul propriei parcele a tuturor spatiilor de protectie impotriva riscurilor tehnologice si a 
oricaror servituti posibil a fi generate de alte activitati proprii.( ex : puturi captare apa potabila , statii de 
epurare / preepurare, statii de transformare, depozitarea deseurilor; 
-asigurarea fluxurilor tehnologice corecte eficiente economic si functional ; asigurarea fluxurilor 
carosabile si pietonale corecte, accese adecvate pentru interventia pompierilor in cazuri de incendiu. 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim 3,50 m dintr-o 
circulatie publica in mod direct ; 
- nu se admit servituti de trecere pentru unitati industriale, pe parcele cu alte functiuni decat unitati 
industriale sau agricole; 
- se vor asigura accese pentru transporturi agabaritice si grele. 
- stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii 
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei 
spatii de circulatie, incarcare si intoarcere; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente. 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public; 
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sau la santurile de colectare a apelor pluviale este 
obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare). 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului Local; 
- in cazul exceptional in care capacitatea retelelor nu permite racordarea, se vor respecta urmatoarele 
conditii: 

 realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de 
protectie a mediului – asigurarea unei distante minime de 30 m intre fantani si fose 
septice; 
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 in momentul realizarii retelei centralizate (apa sau canalizare) publice in zona  beneficiarul se 
obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locala - pentru 
constructiile apartinand altor categorii decat obiective de utilitate publica, beneficiarul 
constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, dupa obtinerea avizului 
organelor administratiei publice specializate, sa: 

- prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 
-mareasca dupa necesitati, capacitatea retelelor publice existente; 
- construiasca noi retele. 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- pentru constructii se vor rezerva terenuri cu urmatoarele caracteristici: 
a. deschidere la strada - min. 15 m  
b. suprafata minima a parcelei - min 1000 mp  
c. adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea sa. 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-inaltimea maxima admisa nu va depasi 10 m la cornisa si 12 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus S+P+2; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, 
accentuand elementele naturale si sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al 
zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla în relatii de co-vizibilitate; 
- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea 
principala; 
- se permite utilizarea culorilor pastelate; 
-se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, 
garajelor si anexelor; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- nu se vor elibera autorizatii de construire pentru acele cladiri care prin specific necesita parcaje si nu 
se pot asigura in perimetrul parcelei respective; 
-stationarea vehiculelor atât în timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cât si în timpul functionarii 
cladirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevazute în interiorul parcelei 
spatii de circulatie, încarcare si întoarcere; 
numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii administrative - sedii de birouri 1 loc parcare/ 20 salariati + un spor de 20% pentru invitati 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata 
desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp; 
-un loc de parcare la 50 mp suprafata - desfasurata a constructiei 
pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp; 
-un loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp. 
Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 
locuri la masa. 

Constructii industriale si agricole activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp, un loc de 
parcare la 25 mp; 
activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de 
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parcare la 150 mp; 
activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc 
de parcare la o suprafata de 100 mp. 

Pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica va fi astfel amenajata incat sa nu 
altereze aspectul general al localitatii. 
-se vor prevedea plantatii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezinta totodata linii de separatie 
fata de alte subzone si unitati teritoriale de referinta. 
-se va planta o perdea de protectie de minim 20 m pentru incinta Agrisol International R.O. SRL. 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii administrative - sedii de birouri 10% 

Constructii comerciale 5% 

Constructii industriale si agricole 20% 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime; 
- se va prevedea perdea de protectie de 20 m perimetral; 
Este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice– cai de comunicatie >> 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
Imprejmuirile spre strada vor fi semiopace si vor avea inaltimi de 2,00 metri si vor fi dublate cu un gard 
viu.  
- portile se vor armoniza cu imprejmuirea; 
- nu este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori tipatoare; 
- pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi preferabil opace si vor avea inaltimea maxima de 2,00 
metri. 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
Amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT) maxim – 50%; 
Articolul 25 -  COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) maxim – 1.5; 
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SP  - ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, 
SPORT SI AGREMENT  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Aceasta zona este reprezentata de spatiile verzi publice de folosinta generala, cu acces nelimitat (spatii 
verzi din cuprinsul arterelor de circulatie, zona de agrement), cu acces limitat (spatii verzi din incinta 
scolilor, cele aferente obiectivelor publice, terenurile de sport, gradinile locuintelor), spatii verzi cu profil 
specializat (cele din cimitire), alte formatiuni de spatii verzi cu functii utilitare (plantatii de protectie a 
surselor de apa si de protectie impotriva nocivitatilor). 
 
PUZ 6 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE 
LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE (SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL) (UTR 24) 
PUZ 7 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII  
(SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL ) - (UTR 29) 
PUZ 10 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE (SC CASELDO SRL, CONSTANTINESCU STELIAN) (UTR 21) 
PUZ 25 - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE SI 
DOTARI COMPLEMENTARE (SC DEMSTA AGRICULTURAL SRL) (UTR 45) 
PUZ 26 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER 
DE LOCUINTE, DOTARI AFERENTE  (SC URBAN ELECTRIC SRL) (UTR 30) 
PUZ 27 - MODIFICARE PARTIALA PUZ - URBAN PENTRU REPARCELARE SI AMPLASARE 
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE  (TUDORACHE MARIUS, TUDORACHE TICA, SC CRISPI 
LAV IMOB SRL, NICOLESCU DRAGOS, BOTEA CORALIA MARIA, TERZEA MATEI TIBERIU) (UTR 
32) 
PUZ 28 - INCADRARE IN PUZ URBAN, REPARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI 
ANSAMBLU REZIDENTIAL  (SC HDC IMOB INVESTITII SRL) (UTR 31) 
PUZ 29 - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI 
COMPLEMENTARE  (SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING) (UTR 67) 
PUZ 30 - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR PENTRU ANSAMBLU 
REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE  (NAFTANAILA VIOREL) (UTR 67) 
PUZ 31 - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI 
DOTARI AFERENTE   (SC DELTA TECH 2002 SRL) (UTR 68) 
PUZ 32 - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI 
PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE (S.C. BOREKAS IMPEX 
S.R.L., HZT INVESTITII SRL) (UTR 68) 
PUZ 34 – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CARTIER DE 
LOCUINTE (ROUA) (STANCU EUFIMIA, CIOBANU DUMITRA, DUMITRASCU MARIA, ANDREI 
VOICA, ION NICOLAE, ROTARU VASILICA , TANCU DUMITRU MIHAIL) (UTR 23,25,26,27,28) 
PUZ 35 – MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI URBANISTICI IN 
ANSAMBLUL REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT (S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 
S.A.) (UTR 23) 
PUZ 36 – MODIFICARE RLU AFERENT PUZ „MODIFICARE PUZ IMPACT – ANSAMBLU 
REZIDENTIAL ROUA – REPARCELARE TEREN, MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA, 
INDICATORI URBANISTICI SI PARTIAL TRAMA STRADALA” (S.C. IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR S.A.) (UTR 23) 
PUZ 37 –  MODIFICARE PUZ IMPACT SI REPARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI DOTARI 
COMPLEMENTARE (SC ALLB HOTEL SRL, ALB TRADING SRL, BODARLAU LOREDANA ELVIRA) 
(UTR 25) 
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PUZ 38 – MODIFICARE PUZ IMPACT, REPARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
SI DOTARI (SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL, SC PANTHEON SRL, VASILACHE FLORICA 
SI NICOLAE, IONITA ADINA SI DANIEL) (UTR 26) 
PUZ 47 – AMPLASARE LOCUINTE UNIFAMILIALE COMUNA BLEJOI, ZONA DN1 (POPESCU 
ADONIS, IONITA DANIEL, PANAIT MARIAN, NICOLESCU SORIN, DOGARU SORIN, POTOCEA 
MARIAN, BRANISTEANU M, DRAGHICI C) (UTR 37) 
 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
SP  - ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT 

 SP1- subzona spatii verzi amenajate, agrement si perdele de protectie;  
 SP2 – subzona dotari sportive; 

Articolul 2 – FUNCTIUNILE DOMINANTE  ale zonei/subzonelor sunt recreerea, plantatii 
ornamentale si de protectie pentru SP1 (parcuri, scuaruri publice, plantatii de aliniament, plantatii de 
protectie, agrement) , iar pentru SP2 activitatile sportive (terenuri de sport si jocuri in aer liber, sali de 
sport). 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 

SP1- constructii pentru activitati specifice: mobilier urban (chioscuri, umbrare, banci), locuri de joaca; 

SP2 -servicii publice, comert,alimentatie publica, echipamente tehnico-edilitare, circulatie. 

 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 

SP1 

-spatii plantate; 
- amenajari de parcuri si scuaruri; 
- oglinzi de apa; 
- plantatii de protectie la  parauri si rauri; 
- spatii verzi de-a lungul arterelor de circulatie; 
-retele tehnico-edilitare 
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întretinere si locuri pentru colectarea 
deseurilor; 
- spatii deschise, dar acoperite (pavilioane) pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole 
si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), alimentatie publica si 
comert specifice programului de parc si zona de agreement; 
-mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna; 
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întretinerea spatiilor plantate si accesul 
la activitatile permise – zona de agrement si parc; 

SP2 

- sunt admise: amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite si acoperite, sali de sport cu 
anexele necesare si alte activitati legate direct de activitatea sportiva, terenuri de sport. 
-mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna; 
- amenajari de parcuri si scuaruri; 
- servicii publice, comert,alimentatie publica; 
- oglinzi de apa; 
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întretinere si locuri pentru colectarea 
deseurilor; 
-retele tehnico-edilitare 
-circulatii carosabile si pietonale, parcaje 
-pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase 
ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente 
si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor; 
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-panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora; 
-sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta 
din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 

SP1  SP2 

- se permite amenajarea unei zone de odihna si recreere daca se vor asigura: 

 instalatii de alimentare cu apa potabila; 

 W.C.-uri publice si locuri pentru colectarea selectiva a deseurilor; 

 colectarea si îndepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare, locale sau zonale, a caror 
constructie si exploatare să evite poluarea factorilor de mediu; 

 spatiu îngradit pentru cainii de companie, cu modalitati adecvate de colectare a dejectiilor 
acestora; 

 banci şi spatii amenajate pentru picnic. 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

SP1 - in spatiile plantate cu rol de protectie a cursurilor de apa se admit amenajari hidrotehnice 

specifice pentru stabilizarea malurilor; 
-in spatiile plantate din intersectiile aferente Ccr se vor permite doar lucrari aferente Ccr si elemnte 
decorative sau tip semnal, obiecte simbol, pergola, indicatoare de circulatie; 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 

SP2 

-panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera 
si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament; 
-panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel 
incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul  terenului pe care au fost autorizate; 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 

SP1   SP2  

- locuinte si institutii  
-  unitati industriale si agricole 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor 
administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care 
anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe obiectele de arta monumentala si monumentele 
de for public; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, 
in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau 
stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in incinta si pe elementele de imprejmuire a 
lacasurilor de cult; 
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 

SP1   - nu se admit constructii in spatiile plantate cu rol de protectie a cursurilor de apa 

- sa nu produca taieri sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si ale 
gazonului;  
-taierea arborilor si arbustilor se poate face conform legislatiei in vigoare; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
- In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului. 
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-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 

SP1   SP2 

- se interzic orice interventii care contravin legii si normelor în vigoare. 
- se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate; 
- orice fel de constructie in zonele de protectie a retelelor tehnico-edilitare; 
- orice fel de constructii si anexe care nu respecta normele sanitare in vigoare; 
- este interzisa amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare  asupra 
vegetatiei; 
- orice amenajari sau constructii ce ar putea periclita integritatea, functionalitatea spatiilor  respective si 
ar putea altera calitatea mediului;       
- in zonele de odihna si recreere se interzice amplasarea arterelor de circulatie cu trafic rutier intens; 
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 

SP2 

Constructii si amenajari sportive 
Vor fi luate masuri de protectie impotriva insoririi excesive: 
- copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, in cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru 
competitii; 
- plantatii de arbori si arbusti cat mai uniforme ca densitate si inaltime, pe toate laturile terenurilor 
pentru antrenamente, in scopul evitarii fenomenelor de discontinuitate luminoasa; 
- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la peretii vitrati orientati sud-vest sau vest ai holurilor 
pentru public sau ai salii de sport. 
Terenurile de sport in aer liber vor fi orientate cu axa longitudinala pe directia nord-sud, cu abatere de 
maximum 15 grade spre vest sau spre est. 
Piscinele descoperite si acoperite (inot, sarituri, polo) vor fi orientate cu axa longitudinala pe directia 
nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est. 
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe directia nord-sud, tintele fiind amplasate spre 
nord.  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
- nu este cazul; 

SP2 

-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 

SP1   SP2 

-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin in 
plansa <<6. Reglementari- cai de comunicatie>>; minim 5m daca nu se prevede mai mult in profil; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 

SP1   SP2 

Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a 
obiectivelor pentru activitati socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile 
prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile 
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de desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate - DTAC, avizate 
si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe 
mai mult de 25% din suprafata spatiului verde respectiv. 
-retragerea pentru constructii fata de limitele laterale si posterioara va fi de 5 m. 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m; 
- anexele se pot alipi cladirilor existente conform normelor in vigoare ; 
-plantarea arborilor se va face la minim 5 m fata de constructii. 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 

SP2 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive se vor asigura accese carosabile separate 
pentru public, sportivi si personalul tehnic de întretinere. 
- in interiorul amplasamentului vor fi asigurate: 

 circulatia carosabila separata de cea pietonala; 

 alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în functie de capacitatea salii sau 
a stadionului, dar nu mai putin de 7 m latime; 

 alei carosabile de circulatie curenta de minimum 3,5 m latime; 

 alei carosabile de serviciu si întretinere de minimum 6 m latime. 

SP1   SP2 

- se va asigura accesul din circulatiile publice locale (pentru intretinere, aprovizionare) ; 
- pentru activitatile complementare admise, urmeaza a se realiza, de regula, o separare din punct de 
vedere al acceselor auto, intre teritoriul acestora si spatiul plantat; 
- pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement se va asigura accesul carosabil 
separat pentru public de accesul de serviciu si de întretinere. 
- circulatiile carosabile din apropierea cladirilor care genereaza trafic pietonal vor fi prevazute cu 
denivelari transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor; 
-caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatiei 
persoanelor cu mobilitate redusa. 
Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  accese carosabile, pe tipuri de constructii conform 
ANEXEI 2 a prezentului regulament; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente. 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 

SP1   SP2 

In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
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- se va asigura: alimentarea cu apa, colectarea apelor uzate si iluminat public conform cerintelor 
functionale ale fiecarei categorii de spatiu plantat in care este admis accesul publicului. 
- se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative 
pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate. 

SP2 - pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente  

corespunzator capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile 
prevazute prin grija Consiliului Local; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  

SP1   SP2 

- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public; 
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sau la santurile de colectare a apelor pluviale este 
obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare). 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  

SP1   SP2 

-persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a 
obiectivelor pentru activitati socio-culturale  si sportive sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si 
autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare, cu respectarea indicatorilor urbanistici maximali; 

SP1   

-suprafata pentru parcuri, spatii de joaca va fi de minim 500mp; 

SP2 

-suprafata pentru amplasarea dotarilor sportive (terenuri de volei, baschet, mini fotbal, tenis)  va avea  
minim 800 mp  dimensiunile minime 20m x 40 m; 
- conditiile de construibilitate sunt: 

 accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute); 
 echipare cu retele tehnico-edilitare; 
 forme si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul 

regulament. 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  

SP1  SP2 

-cu exceptia instalatiilor, inaltimea maxima admisa nu va depasi 3 m la cornisa si 4 m la coama , regim 
maxim de inaltime propus S+P; 
-inaltimea maxima pentru echipamente de joaca, distractie este nelimitata; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, 
accentuand elementele naturale; 
-materiale si tehnologiile folosite vor avea culori neutre si vor fi ecologice; 
- se interzice folosirea  tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea constructiilor; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulatiilor publice conform normelor specifice si 
proiectelor de specialitate legal aprobate; 
- pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru 
personal, pentru public si pentru sportivi, în functie de capacitatea constructiei; 
- Consiliul Local va stimula realizarea de parcaje, prin promovarea intereselor investitorilor respectivi si 
prin restrictionarea severa a folosirii domeniului public (artere de circulatie rutiera si trotuare) pentru 
parcare. 
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numar minim de locuri de parcare: 

Functiune nr. minim locuri de parcare 

Constructii comerciale -un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de pâna la 400 mp; 
-un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei 
pentru unitati de 400-600 mp; 

Constructii si amenajari sportive 1 loc parcare/ 5- 20 locuri  
1 loc parcare/ 3- persoane  
se adauga minim 1-3 locuri parcare autocare 

 
 
Constructii de turism si agrement 

pentru constructii agrement, 1 loc parcare/ 10-30 persoane 
pentru cluburi 1 loc parcare/ 3-10 membrii club 
pentru constructii turism 1-4 locuri parcare/ 10 locuri cazare 
pentru moteluri 4-10 locuri parcare/ 20 locuri cazare 

-pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate 
cu un arbori; 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand 
peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in 
schimb alti 10 arbori in perimetrul propriu sau in spatiile plantate publice din proximitate; 
- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza: 

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren 

Constructii si amenajari sportive 30% 

Constructii de turism si agrement 25% 

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu un 
gard viu de minim 1.20 metri inaltime;  
-este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin 
prospectele strazilor – vezi plansa << 6. Reglementari urbanistice – cai de comunicatie >>; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  

SP2  - imprejmuirile vor fi transparente, posibil decorative, si vor avea maxim 1,80 m inaltime,  dupa 

caz cu soclu opac de maxim 0,40 m dublate de gard viu; 
-pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,20 -1,50 m si 
preferabil transparente si dublate de gard viu; 
- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri, pavaje decorative, parapete, jardiniere, sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru 
restaurante, cafenele etc.; 
-aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al 
constructiilor; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 

 SP1  - spre deosebire de parcuri si gradini, scuarurile si fasiile plantate nu vor fi ingradite dar vor fi 

separate de trotuare prin borduri in lungul carora, pe o distanta de minim 0,50 metri terenul va fi coborat 
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cu minim 0,10 metri sub nivelul partii superioare a bordurii pentru a impiedica poluarea cu praf 
provocata de scurgerea pamantului pe trotuare; 

SP1  SP2 

-amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) fata de zonele aferente strazilor principale, se va 
face asfel incat sa nu afecteze zona stazii, conform plansei <<nr. 6. Reglementari urbanistice- cai de 
comunicatie>>; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

SP1 - POT maxim – 10%  

SP2 - POT maxim – 25%  

Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

SP1 - CUT maxim – 0,1 

SP2  - CUT maxim – 0,25 
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GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA  
 
Zona GC cuprinde cimitirele de pe raza comunei Blejoi si punctele de colectare a deseurilor propuse 
prin PUZ-uri pentru noile cartiere de locuit formate din blocuri. 
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
GC -Zona gospodarie comunala; 

GC1 – subzone gospodarie comunala – cimitire; 

GC2 – subzone gospodarie comunala – salubritate ; 

Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  este reprezentata de cimitire si puncte de colectare a 
deseurilor; 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 

GC1 GC2 

- constructii pentru prestari servicii in legatura nemijlocita cu activitatea dominanta (pompe funebre); 
- retele tehnico-edilitare; 
- circulatie carosabila si pietonala; 
- spatii verzi amenajate si perdele de protectie; 

GC1 

- activitati de prestari servicii in legatura nemijlocita cu activitatea dominanta (pompe funebre); 

GC2 

- activitati de prestari servicii in legatura nemijlocita cu activitatea dominanta (colectare deseuri); 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 

GC1 

- cimitire; 
- capela mortuara/clopotnita; 
- casa/sala pentru praznice; 
- incinta pentru aprins lumanari; 
- pavilion pentru administratie, depozitare si anexe sanitare; 

GC2 

-puncte precolectare deseuri menajere; 
-toaleta publica; 

GC1 GC2 

- circulatii carosabile, pietonale; 
- parcaje; 
- retele tehnico-edilitare; 
- spatii verzi amenajate si perdele de protectie; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

GC1 GC2 

-pentru bisericiile existente se admite consolidarea, repararea acestora, construirea de retele edilitare si 
de spatii tehnice; 
- se va asigura, conform normelor sanitare, o zona de protectie de 50.0 metri fata de locuinte; 
- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusa a locurilor de veci ( intre 7.5 si 10,0 mp 
teren brut pentru un loc de veci), circulatii carosabile si pietonale civilizate si o pondere mai ridicata a 
vegetatiei potrivit rolului de reculegere si respectului cuvenit; 
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- realizarea si extinderea oricaror constructii sau a infrastructurii cimitirului se fac dupa obtinerea 
autorizatiei de construire eliberate în conditiile legii; 
-pentru desfiintarea cimitirului este necesara obtinerea autorizatiei de desfiintare, potrivit prevederilor 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-in cazul cimitirelor infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, distanta minimă admisa intre 
zonele protejate si gardul care delimitează cimitirul este de 100 m. 
La infiintarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure: 

 drumurile interioare şi aleile; 

 sala de ceremonii funerare; 

 spatiul tehnic care să asigure temperatura de pana la 15°C, premergator ceremoniei funerare; 

 existenta unei surse de apa utilizabile; 

 WC-uri; 

 spatiul amenajat corespunzator pentru depozitarea gunoiului; 

 spatii verzi, arbusti, copaci pe marginea drumurilor si aleilor. 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
-panourile publicitare se pot amplasa la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limita de proprietate numai 
cu acordul vecinului; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 

GC1 GC2 

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor si distrugerea vegetatiei din lungul 
acestora sau a celei perimetrale; 
-lucrari de terasament care sa afecteze utilizarea sau stabilitatea  terenurilor invecinate sau sa 
provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele invecinate. 
- este interzisa orice constructie sau amenajare care sa greveze asupra  functionalitatii suprafetei 
cimitirului; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 

GC1 GC2 

-  nu e cazul; 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 

GC1 GC2 

- orice fel de  activitate/constructie care nu este reglementata la utilizări permise;       
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 

GC1 

-  biserica ortodoxa se va prevedea cu altarul spre rasarit; 

GC2 

-  nu e cazul; 
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 

GC1 GC2 

-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
  
 

http://lege5.ro/Gratuit/gy3dgmju/legea-nr-50-1991-privind-autorizarea-executarii-lucrarilor-de-constructii?pid=&d=2015-09-30
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Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 

GC1 GC2 

- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 

GC1 GC2 

-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin in 
plansa <<6. Reglementari- cai de comunicatie>>; minim 5m daca nu se prevede mai mult in profil; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 

GC1  

- zona mormintelor se amplaseaza la minim 5 m fata de imprejmuire; aceasta fasie se  utilizeaza ca 
zona verde  de protectie, cu plantatie inalta; 
- distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si posterioara ale parcelei este de minim 10 m; 
- cladirile  administrative se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta egala cu jumatate din din 
inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 5 m; 
-distanta minima între cladiri va fi egala cu jumatate din înaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte, 
dar nu mai putin de 3.00 metri; 

GC2 

- nu e cazul; 
 

 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 

GC1 GC2 

- se va asigura accesul in incinta numai dintr-o circulatie publica; 
- pentru constructiile de cult se vor asigura alei carosabile in legatura cu reteaua de  circulatie majora; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 

GC1 GC2 

- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate si continuitate in sistem prioritar de flux, cu 
prevederea amenajarilor necesare deplinei sigurante a deplasarii, indeosebi in relatie cu circulatia 
vehiculelor speciale; 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si la 
constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia privind 
deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu 
handicap sau cu dificultati de deplasare; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 

GC1 GC2 

 In localitate exista  retele de energie electrica, telefonie, apa, gaze si cablu TV. 
- toate constructiile se vor racorda la retelele tehnico edilitare existente, iar in viitor la cele noi; 
- se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative pentru a fi 
utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  

GC1 GC2 

- se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si 
functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare; 
- se vor asigura puncte de apa din reteaua publica sau in cazul alimentarii cu apa  nepotabila - pentru 
udat si ingrijit mormintele si spatiile verzi- in sistem propriu se vor obtine avizul sanitar si avizul AN 
Apele Romane - SGA; 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 107 
 
 

 

-se va asigura iluminat public; 
- se va asigura un punct sanitar; 
- se va asigura un spatiu de depozitare a florilor ofilite si a altor deseuri; 
- se va asigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica de canalizare a apelor meteorice. 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  

GC1 GC2 

- conform caracteristicilor necesare fiecarei functiuni a obiectivelor specifice si a metodologiei de 
proiectare; 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  

GC1  

- cu exceptia instalatiilor de iluminat, a bisericii si clopotnitei, inaltimea maxima admisa nu va depasi 4 
m la cornisa si 6 m la coama , regim maxim de inaltime propus S+P; 
- se va tine seama de caracterul sobru al functiunii; 

GC2 

-platformele vor avea maxim 1,6 m; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  

GC1 GC2 

- volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu  vecinatatile imediate; 
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala; 
- sarpanta  cladirilor va fi  in patru ape sau poligonale in functie de forma edificiului; 
 - se va tine seama de caracterul sobru al functiunii; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  

GC1  

- parcajele se vor dispune in afara circulatiilor publice conform normelor specifice; 
- se vor asigura locuri de parcare pentru salariati si vizitatori si vor fi dimensionate conform fuctiunii 
propuse; 
-in spatiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale 
salariatilor si clientilor; 
- pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit în functie de obiectiv, avandu-se în 
vedere un minim de 5 locuri de parcare; 

GC2 

-nu sunt necesare; 
Articolul 22- SPATII VERZI :  

GC1  

- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi prevazute cu spatii 
verzi cu rol decorativ si de protectie; 
- se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei in proportie de minim 
5 % din suprafata totala a cimitirului; 
- se vor asigura plantatii de protectie pe 3 registre si trei randuri, pe o distanta de 5 m de la  imprejmuire 
inspre interiorul incintei; 
-la cimitirele infiintate noi gardul se dublează cu o perdea de arbori. 

GC2 

-nu sunt necesare; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  

GC1  

-cimitirele se împrejmuiesc cu gard; 
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- imprejmuirile spre strada vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural in mod discret, potrivit 
functiunii, avand inaltimi de 2,00 metri; 
- se va acorda atentie modului de tratare arhitecturala a accesului; 
- imprejmuirile laterale si posterioara vor fi preferabil opace cu inaltimi maxime de 2,5 m; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 

GC2 

-se vor imprejmui cu materiale transparente; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

GC1 - POT maxim – 10%  

 - suprafata totala pe un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp, din care 15 % circulatii carosabile si pietonale, 
5 % plantatii; 

GC2- POT maxim – 80% 

Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

GC1 - CUT maxim – 0,1 

GC2 - CUT maxim – 0,8 
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TE -  ZONA ECHIPARE EDILITARA  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
PUZ 6 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE 
LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE (SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL) 
PUZ 7 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII  
(SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL ) - (UTR 29) 
PUZ 10 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE (SC CASELDO SRL, CONSTANTINESCU STELIAN) (UTR 21) 
PUZ 29 - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI 
COMPLEMENTARE  (SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING) (UTR 67) 
PUZ 30 - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR PENTRU ANSAMBLU 
REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE  (NAFTANAILA VIOREL) (UTR 67) 
PUZ 31 - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI 
DOTARI AFERENTE   (SC DELTA TECH 2002 SRL) (UTR 68) 
PUZ 32 - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI 
PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE (S.C. BOREKAS IMPEX 
S.R.L., HZT INVESTITII SRL) (UTR 68) 

ZONELE FUNCTIONALE DIN 
INTRAVILAN 

UTR 
(nr) 

TOPONIMII EXISTENTE 

TE - ZONA ECHIPARE EDILITARA 

2 Rezervor imnagazinare apa 

4 Put apa 

5 
Gospodarie de apa 

Foraje apa (2) 

24 Propunere PUZ dotari edilitare  

29 Propunere PUZ dotari edilitare  

31 Captare apa 

32 
Captare apa 

Propunere PUZ dotari edilitare  

33 Propunere PUZ dotari edilitare  

34 Captare apa 

43 

Releu 

SRM 

Vana gaze 

44 Propunere PUZ dotari edilitare  

53 SRM 

55 Captare apa 

56 Captare apa 

57 Statie pompe Transgaz 

59 Captare apa 

60 Captare apa 

61 Captare apa 

62 Captare apa 

63 Captare apa 

64 Captare apa 

65 Captare apa 

66 Captare apa 

67 Propunere PUZ dotari edilitare  
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68 Propunere PUZ dotari edilitare  

69 Propunere statie de epurare 

70 Propunere statie de epurare 

 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
TE -Zona echipare edilitara; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  a zonei este reprezentata de: constructii si retele edilitare. 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- circulatie carosabila si pietonala ; 
- spatii verzi aferente si de protectie; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- constructii, instalatii si amenajari pentru echipamentele edilitare; 
-  birouri autonome; 
-  incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu 
energie electrica si alimentare cu gaze; 
- circulatie carosabila si pietonala ; 
-spatii verzi aferente si de protectie; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
-oricare din functiunile permise cu conditia asigurarii zonelor de protectie conform normelor sanitare 
sau culoarelor de siguranta in interiorul proprietatii; 
-lucrari de organizare de santier cu conditia desfiintarii acestora dupa darea in functiune a obiectivului. 
- se vor asigura zonele de protectie prevazute prin norme. 
-se permite amplasarea statiei de epurare in urma elaborarii unui studiu de impact care sa reduca 
dimensiunea zonei de protectie; 
-autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurilor, in afara fondului forestier, se 
realizeaza cu avizul Garda Forestiera; 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
-lucrari de terasament care sa afecteze utilizarea sau stabilitatea  terenurilor invecinate sau sa 
provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele invecinate; 
- se interzice realizarea de constructii in zonele de servitute pentru protectia sistemelor de alimentare 
cu energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare, a cailor de comunicatie si a altor lucrari de 
infrastructura fara acceptul administratorului de retele;  
-pentru incintele situate în zone rezidentiale se interzic orice activitati care prezinta risc tehnologic si 
produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe care le genereaza; 
-conform H.G.R. nr. 930 /2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea 
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, terenurile cuprinse în zona de protectie sanitara cu 
regim de restrictie pot fi exploatate agricol de catre detinatorii acestora, dar cu interzicerea: 
      a) utilizarii îngrasamintelor naturale si chimice; 
      b) utilizarii substantelor fitosanitare; 
     c) irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet; 
      d) amplasarii grajdurilor si cotetelor de animale si a depozitarii de gunoi animalier; 
      e) pasunatului si însilozarii nutreturilor; 
      f) amplasarii de sere si de iazuri piscicole; 
-terenurile agricole cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor fi exploatate, in conditiile 
cuprinse in H.G.R. nr. 930 /2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea 
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, pentru culturi de plante perene, de plante paioase si de 
pomi fructiferi, în conditii care sa nu provoace degradarea lucrarilor de alimentare cu apa; 
-pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise: 
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      a) utilizarea îngrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice; 
     b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
     c) culturile care necesita lucrari de îngrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale; 
      d) pasunatul; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
-  interdictie de construire pana la obtinere aviz administrator retele in zona de protectie a 
echipamentelor-edilitare; 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice fel de  constructie care nu respecta normele sanitare in vigoare si servitutile impuse; 
- sunt interzise constructiile apartinand altei functiuni decat celei pentru echipare edilitara;       
- nu se accepta constructii in zona de protectie de 1,5 m a forajelor de monitorizare a apei; 
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
- nu este cazul;   
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>;  
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin in 
plansa <<6. Reglementari- cai de comunicatie>>; minim 5m daca nu se prevede mai mult in profil; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
-de regula amplasarea  retelelor tehnico- edilitare se va face pe domeniul public in zona cailor de 
comunicatie, de-a lungul acestora; 
- cladirile noi propuse vor respecta normele sanitare prevazute in Ordinul 119/2014 cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- se va asigura accesul in incintele tehnice numai dintr-o circulatie publica; 
- se va asigura accesul de-a lungul retelelor pentru interventie; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- toate constructiile si amenajarile  tehnice  trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzatoare 
caracteristicilor acestora; 
- accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate si continuitate in sistem prioritar de flux, cu 
prevederea amenajarilor necesare deplinei sigurante a deplasarii, indeosebi in relatie cu circulatia 
vehiculelor speciale; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
- pentru obiectivele de utilitate publica se va face racordarea la retelele existente corespunzator 
capacitatii acestora, iar pentru ce depaseste capacitatea existenta se vor face extinderile prevazute prin 
grija Consiliului local; 
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-pentru alte categorii de constructii decat locuinte sau obiective de utilitate publica, beneficiarul se va 
obliga prin contract cu Consiliul local, dupa obtinerea avizelor organelor specializate sa : 

 prelungeasca reteaua existenta (daca are capacitatea necesara); 

 mareasca, dupa necesitati, capacitatea retelor publice existente; 

 construiasca noi retele. 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- retelele edilitare apartin domeniului public. Dupa realizarea retelelor/ extinderilor acestea se trec in 
domeniul public si se administreaza conform legii; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare); 
- indiferent de forma de finantare, realizarea echiparii edilitare ( retele de apa, canalizare, energie 
electrica, gaze si telefonie) se va face pe baza documentatiilor de specialitate si a avizelor obtinute, cu 
respectarea legislatie in vigoare; 
- lucrarile de bransare la retelele de utilitate publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar; 
- se va asigura  spatiul de depozitare a deseurilor din activitati; 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
-nu e cazul pentru retele; 
-pentru  alte constructii admise parcela trebuie sa satisfaca exigentele specifice functiunii constructiei 
pe care urmeaza sa o primeasca, atat in ceea ce priveste atributele de fapt (natura si caracteristicile 
terenului) cat si de drept (servitutile care il greveaza). 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-inaltimea maxima admisa nu va depasi 8 m la cornisa si 10 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus S+P+1; 
-pentru instalatiile tehnologice, regim de inaltime nelimitat; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
- volumele construite vor fi simple; 
-culoarea echipamentelor tehnice si a cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj; 
- in zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui risc de inundabilitate, 
autorizarea constructiilor se va realiza in urma realizarii masurilor de eliminare a riscului; 

 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- se vor asigura locuri de parcare pentru salariati si vizitatori si vor fi dimensionate conform fuctiunii 
propuse; 
-locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulatiilor publice; 
-în spatiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru 
parcaje; 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
- de-a lungul imprejmuirilor se vor prevedea spatii plantate de protectie; 
- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu  arbori; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
-imprejmuirile  pentru zonele de echipare tennico-edilitara vor fi transparente si dublate de gard viu, iar 
inaltimea maxima va fi determinata de ratiuni de securitatea exploatarii; 
- în scopul de a nu incomoda circulatia pe drumurile publice cu trafic intens si cu transport în comun, 
portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehiculelor tehnice înainte 
de admiterea lor în incinta; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
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beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)= 60%. 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)= 1,2 
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CC - ZONA CAI DE COMUNICATII  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 

 Lucrarile, constructiile, amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice 
             trebuie: 
- sa nu prezinte riscuri in realizare sau exploatare si surse de poluare (sisteme de transport gaze, titei, 
produse petroliere, energie electrica si alte lucrari de acelasi gen); 
- sa nu afecteze desfasurarea optima a circulatiei (capacitate, fluenta, siguranta); 
- sa respecte in urmatoarele distante minime de protectie: 
-drumuri nationale -22 m; 
- drumuri judetene - 20 m; 
- drumuri comunale - 18 m; 

 Lucrarile, constructiile, amenajarile amplasate in zona de protectie a caii ferate trebuie sa 
respecte: 

-drumuri nationale -22 m; 
-zona de siguranta – 20m 
-zona de protectie -100m 
PUZ 6 - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE 
LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE (SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL) 
 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  

Ccr  - zona cai de comunicatie rutiera; 

 Ccf  – zona cai de comunicatie feroviara; 

Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  este de constructii si amenajari pentru cai de comunicatie  

Ccr  - rutiera; 

 Ccf  –feroviara; 

Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 

Ccr   Ccf  - circulatie pietonala 

-retele tehnico-edilitare; 
-spatii verzi; 

Ccf  - servicii – comert( maxim 100 mp ADC);        

- circulatie pietonala; 
- circulatie rutiera; 
-retele tehnico-edilitare; 
-spatii verzi 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 

Ccr  – circulatie carosabila, intersectii la nivel, trotuare,alei pentru ciclisti,  santuri, rigole, plantatii de 

aliniament, indicatoare rutiere, retele tehnico-edilitare subterane sau aeriene, refugii si treceri pentru 
pietoni, platforme sau alveole carosabile pentru transportul in comun , parcaje publice, mobilier urban 
(cos de gunoi, banci, fantani), lucrari de terasament; 

Ccf  - constructii si amenajari, instalatii necesare si specifice activitatilor feroviare; 

- statie de cale ferata; 
- spatii administrative aferente caii ferate; 
- comert; 
– spatii de depozitare aferente activitatilor de transport feroviar; 
- plantatii de protectie, parapeti de protectie; 
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-circulatie rutiera, circulatie pietonala, santuri, rigole parcaje, retele tehnico-edilitare subterane sau 
aeriene, refugiu pentru calatori, mobilier urban (cos de gunoi, banci, fantani), lucrari de terasament; 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

Ccr  - autorizatia de construire se va elibera cu conditia amenajarii profilelor conform  <<Plansa 6. 

Reglementari urbanistice –cai de comunicatie>>; 
-constructii, echipamente si alte amenajari aflate in zona de protectie a drumurilor publice se pot realiza 
cu conditia obtinerii avizelor organelor de specialitate ale administratiei publice locale ; 
- echipamente tehnico-edilitare sunt admise doar cu aviz de la administratorul de retele; 
- amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii 
regulate se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul administratorului 
drumului si al Politiei rutiere; 
-sunt admise lucrari de modernizare, extindere, reparatii de drumuri existente, dupa executia drumurilor 
doar cu respectarea profilului stradal propus –<<Plansa 6. Reglementari –cai de comunicatie>>; 
-realizarea drumurilor se va face respectand STAS-urile din domeniu; 
-traversarile aeriene ale cablurilor , trebuie sa asigure o inaltime libera de trecere de minimum 6,0 m, 
deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, inaltimea se 
majoreaza cu spatiul de siguranta impotriva electrocutarii;   
-amplasarea pe strazi a stalpilor pentru instalatii, se va face obligatoriu dincolo de santuri (spre 
aliniament ) ; 
-pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare 
mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, 
specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, in urmatoarele conditii: 

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;  
              b) amplasarea panoului este permisa numai in dreptul spatiului destinat activitatii care face 
obiectul publicitatii si numai pe durata programului zilnic de functionare a acestuia; 
-pe stalpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie 
se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol; 
-pe un stalp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului se va situa in afara 
gabaritului carosabilului; 
-panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta 
de cel putin 25,00 m intre panouri; 
-in situatia in care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri 
publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combinatie, distanta dintre panouri va fi de minimum 
50,00 m;  
-sunt exceptate de la prevederile de mai sus, mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor 
centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, 
astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare;  
-de-a lungul drumurilor de interes judetean conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind 
regimul drumurilor, in cadrul zonei de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in 
urmatoarele conditii:  

a) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 
mp per fata;  
b) cu distanta de minimum 50,00 m intre 2 panouri publicitare, pe sectoarele de drum din 
intravilan;  
c) in afara curbelor cu vizibilitate redusa;  
d) la minimum 100,00 m fata de intersectiile semaforizate; 

-adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru 
panouri unitare de maximum 2,20 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri 
cu doua fete utile suprafata totala de publicitate nu va depasi 4,50 mp;  
-chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate 
pentru panouri cu suprafata unitara de maximum 2,00 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe 
panouri, suprafata totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasi 6,00 mp; 
-bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata 
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de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;  
- bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 100,00 m;  
- este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica; 
- steagurile publicitare montate pe catarg si pe stalpi, la inaltimea minima de 2,50 m de la cota terenului 
amenajat, se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulatiei rutiere;  
- pe un catarg se poate amplasa un singur steag; 
- durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice cu 
posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca o perioada de 30 de zile; 
-este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, in afara casetelor si steagurilor 
publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, in 
urmatoarele conditii:  

a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp; 
b) inaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m;  
c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar directional;  

- amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va realiza in baza avizului 
emis de autoritatile publice locale; 

-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
-in spatiile plantate din intersectiile aferente Ccr se vor permite doar lucrari aferente Ccr si elemnte 
decorative sau tip semnal, obiecte simbol, pergola, indicatoare de circulatie; 

Ccf  - autorizatiile de construire pentru obiectivele ce se intentioneaza a se construi în incinta 

CF sau în zona de protectie a infrastructurii feroviare (100 m deo parte si de alta a limitei 
carosabile a infrastructurii feroviare) vor fi acordate cu conditia obtinerii prealabile a avizului 
REGIONALEI C.F.R. – Timisoara si Ministerul Transporturilor. În zona de protectie a infrastructurii 
feroviare se poate construi sau planta arbori cu conditia ca aceste  constructii  sau  plantatii  sa  nu  
împiedice  vizibilitatea  liniei  sau  a  semnalelor feroviare. 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 

Ccr  -  orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeaza buna desfasurare 

si organizare a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente sunt interzise in zona 
de siguranta si protectie a drumurilor; 
- lucrari si constructii care prezinta riscuri in realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, titei, 
produse petroliere, energie electrica si alte instalatii de acest gen) si care afecteaza securitatea 
circulatiei pe drumurile publice si nu permit interventia in caz de avarie fara blocarea sau intreruperea 
traficului; 
- amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în curbe si în intersectii pe suprafetele 
de teren destinate asigurarii vizibilitatii sau care  obtureaza vizibilitatea indicatoarelor rutiere; Se 
interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta mai mica de 50 m, calculata de la intrarea, 
respectiv iesirea din intersectie; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in 
spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfasurarea in conditii 
normale a traficului ar putea fi perturbata; 
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe stalpii de sustinere a elementelor de 
semnalizare rutiera sau de circulatie;  
-amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe 
portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului.  
-se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni si culori in 
combinatii specifice, pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau impiedica vizibilitatea 
acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare; 
-se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica; 
-se interzice instalarea panourilor pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si 
al chioscurilor;  
-este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost 
destinate publicitatii, cum sunt: instalatiile de semaforizare; 
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-nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica vizibilitatea rutiera sau 
perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista panouri publicitare;  
- este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a 
bannerelor;  

Ccf   -  orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeaza buna desfasurare 

si organizare a traficului feroviar sau prezinta riscuri de accidente sunt interzise in zona de siguranta si 
protectie a cai ferate; 
- amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare care  obtureaza vizibilitatea barierelor; 
se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta mai mica de 50 m fata de bariere; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 

Ccr  Interdictii temporare de construire sau stabilit pentru realizarea unor strazi noi.  Aceste  interdictii  

sunt  valabile  pâna  la  realizarea  si aprobarea studiilor de specialitate pentru aceste obiective. 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 

Ccr  - utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena si verde, care ar putea crea 

confuzie cu semnalizarea rutiera; 
-amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de 
plantatii care impiedica vizibilitatea semnelor rutiere; 

Ccf  - utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea 

crea confuzie cu semnalizarea feroviara; 
-amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de 
plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;   
se  interzice  amplasarea  oricarei  constructii  în  zona  de  siguranta  a  infrastructurii feroviare  
(20 m de o parte si de alta a caii ferate);     
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 

Ccr  Ccf - nu este cazul;   

Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 

Ccr  - drumurile publice fac obiectul acestui articol de regulament; 

-amplasarea panourilor publicitare se face in afara partii carosabile si a zonei de siguranta a drumului si 
fara obturarea vizibilitatii in curba sau a semnelor de circulatie; 
- drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de 
autoritatile administratiei publice centrale sau locale, clasificate tehnic conform legislatiei si 
terminologiei tehnice: drum judetean si strazi in intravilan; 
Zonele de protectie sunt stabilite in functie de categoria strazii, astfel: 

 20 m din ax – la drumurile judeteane  

 18 m din axa – la drumurile comunale  

Ccf   -  -aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin 

P.U.G. în plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 

Ccr   

-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 

Ccr  -nu este cazul; 
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Ccf  -cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute 

prin P.U.G. in plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 

Ccr  -zona drumurilor este cuprinsa intre aliniamente pentru orice categorie de drum; 

Ccf  Amplasarea in interiorul parcelei  a constructiilor necesare desfasurarii activitatilor se va face 

astfel incat sa se asigure conditiile: 
- cladirile vor respecta între ele distante egale cu jumatate din înaltimea celei mai înalte cladiri dar nu 
mai putin de 3,00 m, în cazul în care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea 
unor încaperi pentru alte activitati permanente care necesita lumina naturala aceasta distanta se poate 
reduce; 
- in toate cazurile retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 5,00 metri; 
- in toate cazurile retragerile laterale se vor face conform Cod Civil;  
- nu se admit  pe fatadele laterale orientate spre alte zone functionale (in special servicii publice si 
locuinte)  ferestrele cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului. 
-respectarea distantelor minime de protectie impotriva riscurilor tehnologice; 
-preluarea in interiorul propriei parcele a tuturor spatiilor de protectie impotriva riscurilor tehnologice si a 
oricaror servituti posibil a fi generate de alte activitati proprii.( ex : puturi captare apa potabila , statii de 
epurare / preepurare, statii de transformare, depozitarea deseurilor ; 
-asigurarea fluxurilor tehnologice corecte eficiente economic si functional ; asigurarea fluxurilor 
carosabile si pietonale corecte, accese adecvate pentru interventia pompierilor in cazuri de incendiu. 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 

Ccr   

-drumurile reprezinta suportul asigurarii tuturor acceselor; 
- fiecare parcela destinata constructiei va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat; 
- caracteristicile acceselor si drumurilor vor corespunde normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatia persoanelor cu 
mobilitate redusa si vor fi astfel amenajate incat sa nu impiedice circulatia; 
- numarul de accese pe acelasi drum va fi redus la minimum; 

Ccf 

- se va asigura accesul rutier dintr-o circulatie publica pentru statia de cale ferata Blejoi; 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 

Ccr   

- accesele pietonale impreuna cu circulatia carosabila fac parte din zona caii de comunicatie si sunt 
cuprinse intre aliniamente; 

Ccf 

- se va asigura accesul pietonal pentru statia de cale ferata Blejoi; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 

Ccr   

-circulatia carosabila si pietonala reprezinta zona de amplasare supraterana si subterana a echiparii 
edilitare; 

Ccf 

- pentru statia de cale ferata Blejoi se va face racordarea la retelele existente; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  

Ccr  Ccf  

- retelele tehnico-edilitare vor fi pozate in domeniul public; 
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- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare); 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  

Ccr   

-regulile de dimensionare a cailor de circulatie sunt prevăzute in plansa <<6. Reglementari urbanistice 
– cai de comunicatie>> 
- exproprierea pentru cauza de utilitate publica in cazul modernizarii unor strazi se va face in 
conformitate cu Legea nr. 33/94 cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 
judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ccf   

-se va pastra parcelarul existent; 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  

 Ccf  

-inaltimea maxima admisa nu va depasi 6 m la cornisa si 8 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus P+1; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  

 Ccf  

- volumele construite vor fi simple; 
-culoarea echipamentelor tehnice si a cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  

Ccr  Ccf  

- parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulatiilor publice conform normelor specifice si 
proiectelor de specialitate legal aprobate. 
-parcajele se vor amenaja in afara profilelor transversale ale fiecarui drum ( de la limita zonei de 
siguranta conform plansei –<<6. Reglementari urbanistice – cai de comunicatie >>. 
Articolul 22- SPATII VERZI :  

Ccr   

- spatiile verzi se vor amenaja cu rol de protectie si estetic astfel incat sa nu perturbe buna desfasurare 
a traficului pe zona CCr, conform Plansei –<<Plansa 6. 6. Reglementari urbanistice – cai de 
comunicatie >>. 

Ccf  

– nu se propus spatii verzi amenajate 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  

Ccr   

-imprejmuirile cailor de comunicatie corespund aliniamentelor si sunt de regula imprejmuiri decorative si 
transparente; 
- imprejmuirile se vor amenaja in cazurile cand sunt cerute pentru delimitarea proprietatilor si mai ales 
pentru securitatea activitatilor din subzona; 
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, 
lemn,caramida, ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor.Pentru imprejmuirile din 
beton sau caramida finisatecu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb 
mai mica de 80%; 
-se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- este permisa vopsirea imprejmuirilor in culori pastelate; 
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-in situatia realizarii unor garduri din zidarie acestea vor avea obligatoriu in partea superioara o 
suprafata de minim 25% de goluri inchise cu fier forjat, plasa sau trafor din lemn. Este interzis a se 
folosi dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 

Ccf 

-nu se admit imprejmuiri; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
Ccf: 

Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT): - 50% 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT): - 1 
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V. PREVEDERI  PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 
EXTRAVILAN 
 

T- ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN 
 
Pentru asigurarea functionarii actuale si pentru protejarea posibilitatilor de dezvoltare viitoare a 
comunei în corelare cu comunele limitrofe: 
 
 TA – Terenuri agricole 
 TF – Terenuri forestiere 
 TH – Terenuri aflate permanent sub ape 
 TC – Terenuri ocupate de cai de comunicatie 
 

TA   - ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITATI AGRICOLE 
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Terenurile cu destinatie agricola sunt: terenurile agicole productive, cele cu vegetatie forestiera (daca 
nu fac parte din amenajamente silvice), pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii 
agro-zootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile de exploatare, terenuri 
neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 
Terenurile agricole productive cuprind suprafete arabile, vii, livezi, pasuni, fanete. 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
TA - zona terenurilor agricole (terenuri arabile, vii, livezi, fanete si pasuni) ; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  este productia agricola. 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- drumuri de exploatare; 
- constructii si amenajari de imbunatatiri funciare; 
- anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole; 
- lucrari si amenajari tehnice (magistrale produse petroliere, magistrale gaze, retele de energie 
electrica, conducte aductiune apa, captari de apa subterana); 
- exploatari de agregate minerale (balastiere); 
-  perdea de protectie ; 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole (constructii  de mici dimensiuni si regim de inaltime P 
menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv 
animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole; 
-imprejmuiri; 
-lucrari de imbunatatiri funciare; 
-perdele de protectie; 
- drumuri de exploatare; 
- lucrari si amenajari tehnice (magistrale produse petroliere,magistrale gaze, retele de energie electrica, 
conducte aductiune apa, captari de apa subterana); 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
- autorizatia de construire pentru constructii si amenajari se elibereaza dupa obtinerea acordurilor si 
avizelor de specialitate emise de organismele abilitate in conditiile legii; 
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-realizarea unor trasee de retele tehnico-edilitare (retele magistrale), cu conditia elaborarii 
documentatiei tehnice si a obtinerii avizului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii rurale si acordului de 
mediu; 
-pe pajisti se pot amplasa conform prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente  si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si cu conditia obtinerii avizului Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale: 

- constructii care servesc activitătilor agricole, precum şi anexe la exploatatiile agricole cu 
suprafata construita maxima, de 20 mp si regim de inaltime P, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare (anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole pentru mulsul sau tunsul 
animalelor, pentru masini agricole si utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum şi adaposturi 
temporare şi umbrare pentru animale); 
-retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora; 
-infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, care sa nu afecteze buna 
exploatare a pajistilor, declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national, judetean 
sau  local in condiiile Legii 255/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 
republicata; 
-amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, 
in conditiile legislatiei in vigoare; 
-lucrari privind apararea tarii, ordinea  si siguranta nationala, declarate de  utilitate publica, in 
conditiile legislatiei in vigoare; 
-lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile 
administratiei publice locale,si a respectarii prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-terenurile agricole cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie vor fi exploatate 
in conditiile cuprinse in HG nr. 930/2005; 

-exploatari de agregate minerale (balastiere) cu conditia obtinerii avizului de la Apele Romane, Agentia 
Nationala a Resurselor Minerale si autorizatiei de exploatare si cu redarea terenului, la terminarea 
lucrarilor, conform specificatiilor din documentatia de autorizare. 
-statiile de sortare se pot construi doar dupa elaborarea, avizarea si aprobarea unui Plan Urbanistic 
Zonal (in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare) pentru introducere teren in 
intravilan; 
-autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurilor, in afara fondului forestier, se 
realizeaza cu avizul Garda Forestiera; 
-constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare (100m din ax) situata in 
intravilan se autorizeaza cu avizul „CFR S.A.” si al Ministerului Transportului; 
Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie pot fi exploatate agricol de catre 
detinatorii acestora, dar cu interzicerea: 
a) utilizarii ingrasamintelor naturale si chimice; 
b) utilizarii substantelor fitosanitare; 
c) irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet; 
d) amplasarii grajdurilor si cotetelor de animale si a depozitarii de gunoi animalier; 
e) pasunatului si insilozarii nutreturilor; 
f) amplasarii de sere si de iazuri piscicole. 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- orice fel de constructii cu execeptia celor specificate la articolul 4;  
-nu se admit constructii pe terenurile cu clasa I si II de fertilitate,pe terenuri amenajate cu imbunatatiri 
funciare si  islazuri, pasuni si fanete cu exceptiile prevazute de legea fondului funciar; 
In vederea respectarii prevederilor detinatorii si/sau operatorii captarilor de ape subterane, vor intocmi 
si vor tine la zi un inventar al folosintei terenurilor aflate in zona de protectie sanitara cu regim de 
restrictie a captarilor respective. 
Pe aceste terenuri sunt interzise: 
a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferata, baze auto; 
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b) amplasarea de bazine neetanse pentru ape reziduale, puturi absorbante, haznale cu groapa simpla; 
c) amplasarea de locuinte, spitale, aeroporturi, unitati militare, daca nu dispun de un sistem de 
canalizare care sa transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afara zonei 
de protectie sanitara cu regim de restrictie; 
d) amplasarea de cimitire umane si de animale, cimitire de masini, containere de deseuri; 
e) vidanjarea si spalarea cisternelor care transporta ape fecaloid-menajere; 
f) infiltrarea sau injectarea de ape de zacamant si/sau de racire; 
g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatari de turba, cariere de piatra, 
executia lucrarilor de drenaj sau a oricaror alte lucrari prin care se diminueaza stratul acoperitor, 
protector al acviferului; 
h) executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole, precum: grajduri, silozuri, depozite 
de ingrasaminte si de substante fitosanitare, depozite de carburanti, lubrifianti, combustibili solizi; 
i) amplasarea de campinguri si de stranduri, daca nu dispun de un sistem de canalizare care sa 
transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afara zonei de protectie 
sanitara cu regim de restrictie; 
j) spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei; 
k) transportul pe conducte al substantelor poluante de orice fel, cu exceptia conductelor de canalizare a 
obiectivelor situate in interiorul zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie, pentru care trebuie 
prevazute masuri stricte de asigurare a etanseitatii. 
Prevederi pentru zona sanitara cu regim sever: 
Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru 
asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de alimentare cu apa. 
In zonele de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru captarile de ape subterane, precum si in 
partea de pe mal a zonelor de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru sursele de apa de 
suprafata, sunt interzise toate activitatile prevazute pentru zona de protectie sanitara cu regim de 
restrictie, precum si: 
a) amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si a 
instalatiilor; 
b) efectuarea de explozii, sapaturi si excavatii de orice fel; 
c) depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a instalatiilor. 
In aceste cazuri se vor lua masuri pentru a preintampina patrunderea in sol a oricaror substante 
poluante; 
d) traversarea zonei de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor ce se 
colecteaza prin canalizarea aferenta obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua masuri de 
asigurare a etanseitatii sistemelor de canalizare. 
In zonele de protectie sanitara cu regim sever, instituite pentru apele de suprafata, sunt, de asemenea, 
interzise: 
a) deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate; 
b) navigarea si acostarea de ambarcatiuni, oprirea acestora si acostarea plutelor si a lemnului flotant, in 
alte conditii decat cele stabilite la instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever; 
c) pescuitul si scaldatul; 
d) recoltatul ghetii si moraritul pe apa, precum si adaparea animalelor. 
In zona de protectie sanitara cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de protectie: 
a) nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor acoperitoare ale 
acviferului; 
b) terenul aferent zonei de protectie sanitara cu regim sever va fi protejat impotriva eroziunii si 
inundatiilor, toate lucrarile vechi de excavatii deschise si galerii, canale, puturi, foraje, palnii de explozii 
vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor cu potential poluant. 
Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi exploatate 
numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase si de pomi fructiferi, in conditii care sa nu 
provoace degradarea lucrarilor de alimentare cu apa. 
Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise: 
a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice; 
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b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
c) culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale; 
d) pasunatul. 
Lucrarile si instalatiile de captare a apei vor fi aparate impotriva inundatiilor prin lucrari specifice, 
conform normelor tehnice in vigoare, iar in cazul captarilor de mal intreaga arie aferenta zonei de 
protectie sanitara cu regim sever va fi indiguita, cu respectarea normelor tehnice specifice. 
 
Perimetrul de protecţie hidrogeologica 
• Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie 
hidrogeologica este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de 
reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. 
• Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie sa prevada toate masurile necesare 
pentru prevenirea pătrunderii oricăror substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele 
subterane sau in lacurile si nămolurile terapeutice, masuri care vor constitui condiţii impuse prin actul 
de reglementare.” 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
- pana la stabilirea conditiilor de redare in circuitul agricol al terenului folosit pentru alte activitati; 
-cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul CFR S.A., pentru 
lucrari de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul CFR S.A.. 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice lucrari care altereaza sau derioreaza fertilitatea si structura solului;      
-In zona de protectie a infrastructurii transporturilor se interzice: 

a)    amplasarea oricarei constructii, depozite de materiale sau infintarea de plantatii care impiedica         
       vizibilitatea liniei sau a semnelor feroviare; 
b)    efectuarea oricarei lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar       
       afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care  
       modifica echilibrul panzei freatice subterane; 
c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de  
      protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a  
      zonei de protectie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a conditiilor de desfasurare a  
      traficului normal; 

- In zona de siguranta a infrastructurii feroviare (20m din ax) nu se admite autorizarea niciunei 
constructii. 
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
- nu este cazul;  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin 
P.U.G. in plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>;  
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
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-  constructiile necesare activitatilor agricole se vor amplasa  retrase la minim 3 m de  o limita  laterala a 
parcelei si cu respectarea Codului Civil fata de cealalta limita laterala si posterioara; 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- se vor asigura accesele din  drumurile de exploatare. 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni 
corespunzatoare caracteristicilor acestora; 
- caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si 
amenajarile ce constituie investitia de baza, (ansambluri de constructii sau dotari), sau pot constitui 
obiective independente; 
- la autorizarea constructiilor si amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum si 
la constructiile de lucrari si amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislatia 
privind deplasarea in conditii de confort si siguranta precum si exigentele impuse de circulatia 
persoanelor cu handicap sau cu dificultati de deplasare; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
- daca sunt necesare, pe baza unor proiecte de specialitate si a obtinerii autorizatiei de construire; 
-racordarea la lucrari de imbunatatiri funciare. 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- daca e cazul se va face in conformitate cu reglementarile tehnice din domeniu; 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- nu e cazul 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-inaltimea maxima admisa nu va depasi 3 m la cornisa si 4 m la coama , regim maxim de inaltime 
propus P; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
-formele noi ale cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj si sa profite de specificul terenului, 
accentuand elementele naturale;  
-materiale si tehnologiile folosite vor avea culori neutre si vor fi ecologice;  
-se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, lemn, 
pentru metal sa nu fie finisat stralucitor. 
- se interzice folosirea tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea constructiilor; 
- nu se admite utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de 
beton, elemente de izolatie); 
-nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale cladirilor ( rosu, mov, portocaliu, 
galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru si se interzic toate accentele) ; 
-nu sunt admise solutii de învelire care promoveaza accente verticale nejustificate tip minareta, turn, 
etc.; 
-nu sunt admise decat culori pastelate cu nuante de alb de peste 80%. 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- se vor asigura parcarile pentru autovehiculele de interventie si utilaje agricole; 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
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- se mentin pomii izolati sau palcurile de arbori; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
- imprejmuirile vor fi provizorii, transparente si intretinute; 
-se pot folosi materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala – metal si lemn, pentru metal sa nu 
fie finisat stralucitor. 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - nu e cazul. 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - nu e cazul. 
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TF - TERENURI FORESTIERE  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
 
Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
TA - zona terenurilor forestiere ; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  este de terenuri cu regim silvic situate in extravilan. 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
- drumuri de exploatare 
- constructii si amenajari forestiere 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- vegetatie forestiera 
- drumuri de exploatare 
- constructii si amenajari forestiere 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
-autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă. În 
mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot autoriza numai 
construcţiile necesare întreţinerii pădurilor (anexe de mici dimensiuni cu suprafata maxima de 20 mp), 
exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere 
dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.  
-reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia 
utilizărilor permise de Codul Silvic. 
-pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, 
etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru 
care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor. 
-exploatare resurse minerale si naturale ale subsolului in conditiile Codului Silvic si cu cu conditia 
obtinerii avizului de la Apele Romane, Agentia Nationala a Resurselor Minerale si autorizatiei de 
exploatare si cu redarea terenului, la terminarea lucrarilor, conform specificatiilor din documentatia de 
autorizare. 
-statie sortare in conditiile Codului Silvic, numai dupa elaborare PUZ, in conditiile legii 350/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru introducere teren in intravilan. Dupa aprobare PUZ se 
poate emite autorizatia de construire; 
-constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare (100m din ax) se 
autorizeaza cu avizul „CFR S.A.” si al Ministerului Transportului; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- alte tipuri de constructii care nu sunt folosite pentru amenajari forestiere; 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
-pentru terenurile scoase din circuitul silvic in conditiile Codului Silvic se pot amplasa locuinte, case de 
vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, unitati de cult, obiective 
sportive, medicale, precum si obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale, sursele 
si gospodaria de apa, statii de epurare, surse de energie din resurse conventionale sau regenerabile, 
constructii hidrotehnice si de piscicultura, numai dupa elaborare PUZ pentru introducere teren in 
intravilan. Dupa aprobare PUZ se poate emite autorizatia de construire; 
-se pot amenaja parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale in conditiile Codului Silvic, 
numai dupa elaboarea unui PUZ pentru stabilirea conditiilor de amenajare a parcurilor si obtinerea 
avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura;  
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-autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurilor se realizeaza cu avizul Garda 
Forestiera; 
-cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul CFR S.A., pentru 
lucrari de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul CFR S.A.; 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice lucrari care altereaza sau derioreaza vegetatia forestiera.       
-In zona de protectie a infrastructurii transporturilor se interzice: 

a)    amplasarea oricarei constructii, depozite de materiale sau infintarea de plantatii care impiedica         
       vizibilitatea liniei sau a semnelor feroviare; 
b)    efectuarea oricarei lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar       
       afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care  
       modifica echilibrul panzei freatice subterane; 
c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de  
      protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a  
      zonei de protectie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a conditiilor de desfasurare a  
      traficului normal; 

- In zona de siguranta a infrastructurii feroviare (20m din ax) nu se admite autorizarea niciunei 
constructii. 
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor;  
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>;   
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin 
P.U.G. in plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>;  
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor; 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- se vor asigura accesele din  drumurile forestiere. 
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Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
-  nu e cazul. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
- daca sunt necesare, pe baza unor proiecte de specialitate si a obtinerii autorizatiei de construire; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- daca e cazul se va face in conformitate cu reglementarile tehnice din domeniu; 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor; 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor Codului Silvic si ale PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor inaltimea maxima admisa nu va depasi 3 m la 
cornisa si  5 m la coama , regim maxim de inaltime propus P; 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
- volumele construite vor fi simple; 
-culoarea cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj; 
-materialele folosite vor fi naturale (piatra,lemn); 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor; 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
- se mentine toata vegetatia existena; 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor; 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor Codului Silvic si ale PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - nu e cazul. 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - nu e cazul. 
- pentru locuinte, case de vacanta, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective sportive, medicale, obiective sociale, surse de energie din resurse 
conventionale sau regenerabile, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
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TH - TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE  
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Albia minora este suprafata de teren ocupata permanent sau temporar cu apa, care asigura curgerea 
nestingherita, din mal in mal a apelor la niveluri obisnuite. 
Albia majora este portiunea de teren inundabila din valea naturala a unui curs de apa. 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
TH -Zona terenurilor aflate permanent sub ape; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  este de: constructii si amenajari in zone cu terenuri aflate 
permanent sub ape. 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
-  lucrari hidrotehnice, lucrari de poduri si modernizari de poduri. 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
- lucrari de gospodarie a apelor, de prevenire si combatere a actiuni distructive a apelor, aparari de 
maluri, stabilizari teren; 
- regularizari de curs ape; 
-  lucrari hidrotehnice 
- poduri si modernizari de poduri. 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
- autorizatia de construire se elibereaza dupa obtinerea acordurilor si avizelor de specialitate emise de 
organismele abilitate in conditiile legii si cu asigurarea masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii 
apelor si cu respectarea zonelor de protectie instituite 
-exploatari de agregate minerale (balastiere) cu conditia obtinerii avizului de la Apele Romane, Agentia 
Nationala a Resurselor Minerale si autorizatiei de exploatare si cu redarea terenului, la terminarea 
lucrarilor, conform specificatiilor din documentatia de autorizare. 
-statie sortare, constructii intretinere, constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, 
microhidrocentrale, numai dupa elaborare PUZ, in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru introducere teren in intravilan si cu cu conditia obtinerii avizului de la 
Apele Romane; 
-constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare (100m din ax) situata in 
intravilan se autorizeaza cu avizul „CFR S.A.” si al Ministerului Transportului; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- orice fel de constructii cu execeptia celor specificate la articolul 4.  
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
- in zonele prevazute pentru a primi lucrari de amenajare si consolidare a malurilor, nu se vor autoriza 
constructii pana la realizarea lucrarilor pe baza unor proiecte de specialitate in conditiile respectarii 
Legii 10/1995 
-la finalizarea exploatarilor de agregate, beneficiarii sunt obligati sa restituie amplasamentele in 
conformitate cu prevederile din D.T.A.C. si avizele obtinute. 
-cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul CFR S.A., pentru 
lucrari de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul CFR S.A.. 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice constructie in zonele de protectie de-a lungul cursurilor si acumularilor de apa; 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 132 
 
 

 

- modul de folosire a terenurilor din zona de protectie care poate face obiectul exproprierilor pentru 
cauza de utilitate publica, va fi comunicat detinatorilor, inscris in evidenta cadastrala si registrul funciar, 
constituind servitute.       
- In zona de siguranta a infrastructurii feroviare (20m din ax) nu se admite autorizarea niciunei 
constructii. 
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii apelor;  
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;  
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-cladirile se vor retrage fata de aliniamentul nou propus conform prospectelor strazilor prevazute prin 
P.U.G. in plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii apelor;  
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- se vor asigura accesele din  drumuri publice pentru orice lucrare hidrotehnica si exploatarile de 
agregate minerale (balastiere); 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- daca sunt necesare, pe baza unor proiecte de specialitate si a obtinerii autorizatiei de construire; 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
- nu este cazul; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- daca e cazul se va face in conformitate cu reglementarile tehnice din domeniu; 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- nu este cazul pentru construcţiile necesare întreţinerii apelor;  
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-pentru construcţiile necesare întreţinerii pădurilor inaltimea maxima admisa nu va depasi 3 m la 
cornisa si  5 m la coama , regim maxim de inaltime propus P; 
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- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
 volumele construite vor fi simple; 
-culoarea cladirilor trebuie sa se integreze in peisaj; 
-materialele folosite vor fi naturale (piatra,lemn); 
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- se vor asigura parcarile pentru autovehiculele de interventie pentru lucrari hidrotehnice; 
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
- spatiile verzi se vor amenaja cu rol de protectie si estetic. 
- este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cursurilor si acumularilor de apa. 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
- pentru construcţiile necesare întreţinerii apelor;  
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)- nu e cazul. 
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)- nu e cazul. 
- pentru constructii administrare lucrari hidrotehnice, hidrocentrale, microhidrocentrale cu respectarea 
prevederilor PUZ aprobat in conditiile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
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TC - TERENURI OCUPATE DE CAI DE COMUNICATIE  
 
Teritoriul este traversat de DN 1, DN 1A, DN 1B, DJ 101I, DJ 102, DJ 156, DJ 236, DC 10A si ax 
cale ferata. 
 

CAP. 1 - GENERALITATI 
 
Lucrarile, constructiile, amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice 
trebuie: 
- sa nu prezinte riscuri in realizare sau exploatare si surse de poluare (sisteme de transport gaze, titei, 
produse petroliere, energie electrica si alte lucrari de acelasi gen); 
- sa nu afecteze desfasurarea optima a circulatiei (capacitate, fluenta, siguranta); 
 Articolul 1 – ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:  
-  terenuri ocupate de cai de comunicatie rutiera; 
- terenuri ocupate de cai de comunicatie feroviara; 
Articolul 2 – FUNCTIUNEA DOMINANTA  a zonei este de: constructii si amenajari pentru cai de 
comunicatie rutiera. 
Zona drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive de drum si de lucrarile 
aferente constituita din ampriza si cele doua fasii laterale de o parte si de alta a ei, denumite zona de 
siguranta, la care se adauga si zonele de protectie corespunzatoare fiecarei categorii de drumuri 
publice. 
Articolul 3 – FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
-retele tehnico-edilitare - situate de-a lungul drumurilor; 
-spatii plantate. 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Articolul 4 – UTILIZARI PERMISE 
– reteaua de drumuri din extravilan (drum national, drum judetean,comunal, local si de exploatare 
agricola) intersectii la nivel, trotuare, santuri, rigole, plantatii de protectie, indicatoare rutiere, retele 
tehnico-edilitare subterane sau aeriene. 
Articolul 5 – UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 
- imprejmuirile si constructiile vor respecta profilele de drum conform <<Plansa 6. Reglementari 
urbanistice –cai de comunicatie>>; 
-sunt admise lucrari de modernizare, extindere, reparatii de drumuri existente, dupa executia drumurilor 
doar cu respectarea profilului stradal propus –<<Plansa 6. Reglementari –cai de comunicatie>>; 
- amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, amenajari sau instalatii, în orice scop, 
fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar în conditiile 
existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public 
emise de administratorul drumului respective; 
- in zona de protectie pentru drumuri nationale, drumuri judete, drumuri comunale; 
-constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare (100m din ax) situata in 
intravilan se autorizeaza cu avizul „CFR S.A.” si al Ministerului Transportului; 
Articolul 6 – UTILIZARI INTERZISE 
- orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeaza buna desfasurare si 
organizare a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente sunt interzise in zona 
de siguranta si protectie a drumurilor; 
- lucrari si constructii care prezinta riscuri in realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, titei, 
produse petroliere, energie electrica si alte instalatii de acest gen) si care afecteaza securitatea 
circulatiei pe drumurile publice si nu permit interventia in caz de avarie fara blocarea sau intreruperea 
traficului. 
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- orice utilizari care afecteaza buna functionare si diminueaza posibilitatile ulterioare de modernizare 
sau extindere; 
- amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în curbe si în intersectii pe suprafetele 
de teren destinate asigurarii vizibilitatii sau care  obtureaza vizibilitatea indicatoarelor rutiere; Se 
interzice amplasarea panourilor publicitare in zona de siguranta a drumurilor. 
Articolul 7 – INTERDICTII TEMPORARE 
-cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul CFR S.A., pentru 
lucrari de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul CFR S.A.. 
-interdictii temporare de construire sau stabilit pentru realizarea unor strazi noi.  Aceste  interdictii  sunt  
valabile  pâna  la  realizarea  si aprobarea studiilor de specialitate pentru aceste obiective. 
-Pentru toate lucrările si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protecţie hidrogeologica 
este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de reglementare din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 
Articolul 8 – INTERDICTII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice fel de constructie care prin functiune, conformare, volumetrie si estetica impieteaza asupra 
desfasurarii in bune conditii a functiunii dominante: anexe gospodaresti, panouri publicitare.       
-In zona de protectie a infrastructurii transporturilor se interzice: 

a)    amplasarea oricarei constructii, depozite de materiale sau infintarea de plantatii care impiedica         
       vizibilitatea liniei sau a semnelor feroviare; 
b)    efectuarea oricarei lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar       
       afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care  
       modifica echilibrul panzei freatice subterane; 
c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de  
      protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a  
      zonei de protectie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a conditiilor de desfasurare a  
      traficului normal; 

-in zona de siguranta a caii ferate se interzic panouri publicitare;  
 

CAP. 3 -  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE: 
- nu este cazul;   
Articolul 10 – AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE: 
- drumurile publice fac obiectul acestui articol de regulament. 
-amplasarea panourilor publicitare se face in afara partii carosabile si a zonei de siguranta a drumului si 
fara obturarea vizibilitatii in curba sau a semnelor de circulatie 
-aliniamentul se va retrage faţă de axul drumului conform prospectelor străzilor prevazute prin P.U.G. în 
plansa <<6. Reglementari urbanistice- cai de comunicatie>>; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FATA DE C.F. : 
-in zona de protectie a infrastructurilor feroviare (100 m din ax) constructiile permise se pot amplasa, cu 
avizul Ministerului Transporturilor si  avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT: 
-nu e cazul. 
Articolul 13 – AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI: 
-zona drumurilor este cuprinsa intre proprietatile situate de-a lungul cailor de comunicatii, pentru orice 
categorie de drum. 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
-drumurile reprezinta suportul asigurarii tuturor acceselor; 
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- fiecare parcela destinata constructiei va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat 
- caracteristicile acceselor si drumurilor vor corespunde normelor in vigoare privind proiectarea si 
executia, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatia persoanelor cu 
mobilitate redusa si vor fi astfel amenajate incat sa nu impiedice circulatia. 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
- accesele pietonale  sunt ocazionale pe traseele drumurilor publice, de obicei pe partea stanga; 
impreuna cu circulatia carosabila fac parte din zona caii de comunicatie. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA RETELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
-nu e necesara racordarea la retele tehnico-edilitare. 
Articolul 17 - REALIZAREA DE RETELE TEHNICO-EDILITARE :  
- se pot realiza echipari edilitare de-a lungul acestor drumuri pentru asigurarea utilitatilor unor 
amplasamente din proximitate; 
- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care 
acest lucru nu este posibil datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare). 
 
Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
-regulile de dimensionare a cailor de circulatie sunt redate in plansa –<<Plansa 6. 6. Reglementari 
urbanistice – cai de comunicatie >>. 
- exproprierea pentru cauza de utilitate publica in cazul modernizarii unor drumuri se va face in 
conformitate cu legislatia in vigoare si cu PUZ cu regulament aferent . 
Articolul 19 – INALTIMEA CONSTRUCTIILOR :  
-nu e cazul. 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR :  
- se propune modernizarea drumurilor. 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
-nu e cazul 
Articolul 22- SPATII VERZI :  
- spatiile verzi se pot amenaja cu rol de protectie astfel incat sa nu perturbe buna desfasurare a 
traficului, conform Plansei –<<Plansa 6. Reglementari urbanistice –cai de comunicatie>>. 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
- nu este cazul; 
 

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)- nu e cazul. 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)- nu e cazul. 
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TN - TERENURI NEPRODUCTIVE  
 

CAP. 1 - GENERALITĂŢI 
 
Aceasta categorie cuprinde terenurile degradate si cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite 
de vegetatie. Din aceasta categorie pe teritoriul comunei Blejoi se regaesc  terenurile din albia 
minora/majora a raului Teleajen. 
 Articolul 1 – ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE:  
TN -Zona terenurilor neproductive; 
Articolul 2 – FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ  este de: - nu este cazul. 
Articolul 3 – FUNCŢIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE sunt: 
-  lucrări hidrotehnice, lucrări de poduri şi modernizari de poduri. 
-  circulatii rutiere si pietonale. 
-spatii verzi. 
 

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 
 
Articolul 4 – UTILIZĂRI PERMISE 
- spatii plantate; 
- lucrări de gospodărie a apelor, de prevenire şi combatere a actiuni distructive a apelor, aparari de 
maluri, stabilizari teren; 
- regularizari de curs ape; 
-  lucrări hidrotehnice; 
- poduri şi modernizari de poduri; 
- drumuri; 
Articolul 5 – UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII 
- autorizaţia de construire se elibereaza după obţinerea acordurilor şi avizelor de specialitate emise de 
organismele abilitate în condiţiile legii şi cu asigurarea masurilor de prevenire a deteriorarii calităţii 
apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie instituite 
-exploatari de agregate minerale (balastiere) cu condiţia obţinerii avizului de la Apele Romane şi 
autorizaţiei de exploatare şi cu redarea terenului, la terminarea lucrărilor, conform specificatiilor din 
documentatia de autorizare. 
Articolul 6 – UTILIZĂRI INTERZISE 
- orice fel de construcţii cu execeptia celor specificate la articolul 4.  
Articolul 7 – INTERDICŢII TEMPORARE 
- în zonele prevazute pentru a primi lucrări de amenajare şi consolidare a malurilor, nu se vor autoriza 
construcţii pana la realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condiţiile respectarii 
Legii 10/1995 
-la finalizarea exploatarilor de agregate, beneficiarii sunt obligati să restituie amplasamentele în 
conformitate cu prevederile din D.T.A.C. şi avizele obtinute. 
Articolul 8 – INTERDICŢII DEFINITIVE (PERMANENTE) 
- orice construcţie în zonele de protecţie de-a lungul cursurilor şi acumularilor de apa; 
- modul de folosire a terenurilor din zona de protecţie care poate face obiectul exproprierilor pentru 
cauza de utilitate publica, va fi comunicat detinatorilor, inscris în evidenta cadastrala şi registrul funciar, 
constituind servitute.       
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CAP. 3 -  CONDIŢII  DE  AMPLASARE  ŞI  CONFORMARE  A  CONSTRUCŢIILOR   
 
Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 
Articolul 9 – ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE: 
- nu este cazul;   
Articolul 10 – AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURILE PUBLICE: 
- nu este cazul; 
Articolul 11 – AMPLASAREA FAŢĂ DE C.F. : 
- nu este cazul; 
Articolul 12 – AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT: 
- nu este cazul; 
Articolul 13 – AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI: 
- conform necesităţilor constructive; 
 
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Articolul 14 – ACCESE CAROSABILE: 
- se vor asigura accesele din  drumuri publice pentru orice lucrare hidrotehnica şi exploatarile de 
agregate minerale (balastiere); 
Articolul 15 – ACCESE PIETONALE: 
-  nu e cazul. 
 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
 
Articolul 16 – RACORDAREA LA REŢELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
- nu este cazul; 
Articolul 17 - REALIZAREA DE REŢELE TEHNICO-EDILITARE :  
- daca e cazul se va face în conformitate cu reglementarile tehnice din domeniu; 
 
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 
 
Articolul 18 - PARCELAREA :  
- nu e cazul 
Articolul 19 – ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR :  
- conform necesităţilor constructive 
Articolul 20 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR :  
- toate elementele constructive se vor integra în peisaj şi vor fi intretinute; 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 
Articolul 21-  PARCAJE :  
- se vor asigura parcarile pentru autovehiculele de interventie pentru lucrări hidrotehnice; 
Articolul 22- SPAŢII VERZI :  
- spaţiile verzi se vor amenaja cu rol de protecţie şi estetic. 
- este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protecţie de-a lungul cursurilor şi acumularilor de apa. 
Articolul 23 -  IMPREJMUIRI :  
- nu este cazul; 
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CAP. 4 - POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Articolul 24 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)- nu e cazul. 
Articolul 25 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)- nu e cazul. 
 
 
 
 
 
Intocmit de: 
Urbanist  Miruna Chiritescu 
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VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
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ANEXA 1 - Regulament interventie – prescriptii specifice pentru aspectul exterior 

 
Anexa1.1 - Prescriptii generale 
-garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea 
principala; 
- nu se admite utilizarea neacoperita a materialelor care trebuiesc tencuite ( placi BCA, elemente de 
beton, elemente de izolatie); 
-nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale cladirilor ( rosu, mov, portocaliu, 
galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru si se interzic toate accentele) – 
decat daca acestea fac parte din imaginea initiala a unor cladiri traditionale, cu valoare istorica sau 
ambientala, se accepta accente pentru anumite finisaje intr-un procent de 10%; 
- nu se admite amplasarea aparatelor de aer conditionat si ventilatie pe fatada principala; 
- retelele si conductele aparente cat si contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe fatade. 
- sunt admise instalari de panouri solare insa boilerele sau rezervoarele vor fi instalate in interiorul 
cladirii sau in zone ale cladirii care nu sunt vizibile din strada; 
-se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, 
garajelor si anexelor; 
-nu sunt admise solutii de învelire care promoveaza accente verticale nejustificate tip minareta, turn, 
etc.; 
- panta maxima admisa pentru acoperisuri este de 45% ; 
Pentru zona centrala se permit doar: 

- culorile pentru invelitoare vor fi doar din nunate de maro; 
- nu sunt admise decat culori pastelate cu nuante de alb de peste 80%  (pentru cladirile moderne 

excute din alte materiale , decat zidarie se accepta si alte culori ) 
 
Anexa1.2  Prescriptii pentru cladirile cu valoare istorica si arhitecturala 
- orice interventie asupra uneia din constructiile propuse pentru a fi trecute in lista monumentelor 
istorice sau cu valoare arhitecturala (conform plansa 3. Reglementari urbanistice-zonificare)  se va 
aviza de Directia Judeteana pentru Cultura Prahova . 
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit consolidari care sa 
modifice fatadele si volumetria cladirii; 
-se vor evita solutii greoaie care sa inlocuiasca in totalitate structura de rezistenta a cladirii existente, 
solutii care deformeaza si mutileaza ireversibil cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si 
arhitecturala; 
- cladirile cu valoare de monument si cele cu valoare ambientala, trebuie sa reprimeasca aspectul initial 
prin suprimarea adaugirilor ulterioare lipsite de valoare su care afecteaza în mod negativ imaginea 
cladirii. In cazul in care adaugirile au valoare istorica sau arhitecturala, acestea se vor restaura in 
acelasi regim cu cladirea; 
- cladirile cu valoare de monument se va urmari revenirea la forma initiala a decoratiilor, a golurilor, a 
acoperisurilor, a profirelor si a tâmplariei exterioare; 
- pentru lucrarile de restaurare sau modificare a cladirilor (chiar partiala) se va întocmi o documentatie 
in conformitate cu legislatia in vigoare, însotita de releveul cladirii, de studiile de istorie, istoria artei si 
arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situatia existenta, desfasurari ale ambelor fronturi stradale; 
- daca in timpul lucrarilor se vor descoperi fragmente de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, mulari, 
elemente de lemn, pictura, inscriptii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunta imediat forurile 
autorizate pentru a decide mentinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va fi continuata pana la stabilirea 
destinatiei elementelor; 
- in zona protejata pentru lucrarile de construire, renovare, consolidare sau orice alt tip interventie 
asupra cladirilor, zona de santier va fi protejata în întregime de o pânza tip banner ce va avea 
imprimata pe latura (laturile) dinspre strada imaginea fatadei  (fatadelor) viitoarei cladiri, la scara 1/1; 
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale 
golurilor de fereastra fata de situatia lor originala. Orice interventie va fi insotita de readucerea la forma 
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initiala a golurilor de ferestre si usi, de redeschiderea prispelor la nivelul parterului si al etajului. Aceasta 
se va realiza atat prin studiu comparativ cat si prin analiza zidariei decopertate la fata locului; 
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala inlocuirea ferestrelor, daca se 
doreste montarea de ferestre cu geam termopan se va face cu elemente cu tocarie din lemn stratificat 
sau, in cazuri extreme cu ferestre cu tocuri ce imita culoarea lemnului. Ferestrele vor respecta desenul 
initial al elementelor originale; 
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu sunt admise usi metalice 
prefabricate sau usi din profile termopan. Usile vizibile catre strada, se vor realiza din lemn, cu 
respectarea intocmai a desenului usilor originale sau cu refacerea unui desen de usa. Pentru usile 
interioare se propune realizarea lor tot din lemn. Deschiderile suplimentare sunt admise doar pe 
fatadele oarbe din zona de spate a cladirilor in vederea cuplarii cu extinderile, pentru realizarea de 
incaperi noi - servicii sanitare sau spatii tehnice; 
- la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala nu se admit modificari ale sarpantelor 
sau volumetriei acoperisului decat pentru realizarea corpurilor de legatura si a extinderilor; 
- pentru cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala finisarea peretilor exteriori se va 
face cu vopsele lavabile - ce permit evacuarea umiditatii din pereti. Nu sunt admise decat culori 
pastelate cu nuante de alb de peste 80%.Elementele de lemn nu vor fi vopsite ci doar baituite si lacuite 
cu lacuri mate astfel incat, la final sa para invechite sau protejate cu materiale bituminoase «catranite»; 
- daca exista pe fatade elemente decorative din ceramica smaltuita sau nu, acestea se vor pastra in 
culoarea naturala; 
- nu se admite placarea fatadelor cu elemente de faianta - gresie care imita piata sau alte desene. Se 
pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lasate in stare naturala - piatra, metal, lemn, 
ceramica cu conditia, pentru metal sa nu fie finisat stralucitor. Pentru finisaje cu tencuieli sau vopsitorii 
colorate nu sunt admise culori cu proportie de alb mai mica de 80%. 
- nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale; 
Anexa1.3  Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care se regasesc cladiri traditionale, cu 
valoare istorica si arhitecturala 
- pentru cladirile noi sau neprotejate, pentru fatadele vizibile dinspre strada se va pastra proportia plin-
gol de la cladirile traditionale, si cele cu valoare istorica si arhitecturala adica un maxim de 1/6 gol/plin. -
-nu sunt admise pe fatadele vizibile catre strada fatade cortina; 
-nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale; 
Anexa1.4  Prescriptii pentru insertii de cladiri in zone in care nu se regasesc cladiri traditionale, 
cu valoare istorica si arhitecturala 
 - la cladirile noi sunt admise atat acoperiri in terasa cat si cu acoperis. 
Anexa1.5  Publicitate 
- in situatia in care, pe fatada sau pe calcanul unei cladiri, sunt amplasate mai multe mijloace de 
publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si 
dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau calcanul respectiv; 
- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor; 
Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate dupa cum urmeaza:  

a) pe cladirile de locuit cu spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza 
numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii, sau pe parapetul plin si continuu al 
primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;  

b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. 
Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o 
distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita 
interioara a plantatiei de aliniament;  

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime 
fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de 
minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a 
plantatiei de aliniament;  

d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al 
etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive suport;  
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-panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m. 
-pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte 
mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor;  
-publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, 
forma sau dimensiune; 
-in cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, 
care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind 
mascate de elemente ale constructiei sau firmei; 
-firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului; 
-firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice 
acestora si nici lumina intermitenta; 
In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si 
publicitatea luminoasa vor avea maxim 3m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 144 
 
 

 

 
 

ANEXA 2 - Regulament –accese carosabile conform anexa nr. 4 la  Regulamentul General de Urbanism 
aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 (cu modificarile si completarile ulterioare)  

 
Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt necesare  urmatoarele accese carosabile, pe tipuri de 
constructii: 
Constructii administrative  
 - accese carosabile directe din strazi de categoria I si a II-a, dupa caz; 
 - accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de 
serviciu, dupa cum urmeaza: 
 ●accesul carosabil oficial va fi prevazut pana la intrarea principala a cladirii; 
 ● accesele carosabile pentru personal si cel pentru public vor fi prevazute cu locurile de parcare 
aferente; 
 ●aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fara a intersecta accesul oficial. 
 Constructiile administrative vor fi prevazute cu accese carosabile, conform destinatiei si capacitatii 
acestora, avându-se în vedere separarea de circulatia publica. 
 Constructii financiar-bancare 
Pentru toate categoriile de cladiri financiar-bancare vor fi prevazute accese carosabile directe din strazi 
de categoria I si a II-a, dupa caz. 
Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul 
publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.  
Constructii comerciale 
Pentru constructiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal 
si aprovizionare. 
In functie de destinatia si capacitatea constructiei vor fi prevazute: 
 - alei carosabile si parcaje în interiorul amplasamentului; 
 - platforme de depozitare si accese masini si utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate 
consumatorilor.  
Constructii de cult 
 Pentru constructiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legatura cu reteaua de circulatie majora. 
Constructii de cultura 
Pentru toate categoriile de constructii de cultura se vor asigura accese carosabile separate pentru 
vizitatori sau spectatori, pentru personal si aprovizionare. 
 In functie de destinatia constructiei sau a amenajarii vor fi prevazute: 
 - alei carosabile în interiorul amplasamentului si parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din 
strazi de categoria I sau a II-a; 
 - parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizeaza direct din strazi 
de categoria a III-a.  
Constructii de învatamânt  
 Pentru toate categoriile de constructii de învatamânt se vor asigura accese carosabile de legatura cu 
reteaua de circulatie majora si cu mijloacele de transport în comun. 
Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari în caz de urgenta (cutremure, 
inundatii, incendii). 
Constructii de sanatate 
 Pentru toate categoriile de constructii de sanatate se va asigura legatura cu reteaua de circulatie 
majora prin doua accese carosabile separate. 
Accesele carosabile ce vor face legatura cu reteaua de circulatie majora de categoria I si a II-a vor fi 
realizate prin: 
 ● strazi de categoria a IV-a de deservire locala; 
 ●strazi de categoria a III-a, colectoare, care asigura accesul vehiculelor si al persoanelor actionand în 
domeniul sanatatii, salubritatii si P.S.I. 
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  Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate dupa cum urmeaza: 
 ● cu o banda de circulatie de 3,5 m latime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m; 
 ●cu doua benzi de circulatie de 7 m latime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m. 
  Accesul carosabil rezervat salvarii sau interventiilor de urgenta nu va intersecta aleile de acces 
carosabil pentru personal si pacienti.  
Constructii si amenajari sportive 
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive se vor asigura accese carosabile separate 
pentru public, sportivi si personalul tehnic de întretinere. 
In interiorul amplasamentului vor fi asigurate: 
 ● circulatia carosabila separata de cea pietonala; 
 ● alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în functie de capacitatea salii sau a 
stadionului, dar nu mai putin de 7 m latime; 
 ● alei carosabile de circulatie curenta de minimum 3,5 m latime; 
 ● alei carosabile de serviciu si întretinere de minimum 6 m latime.  
Constructii si amenajari de agrement 
 Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement se va asigura accesul carosabil 
separat pentru public de accesul de serviciu si de întretinere.  
Constructii de turism 
 Pentru constructiile de turism vor fi prevazute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal si 
acces tehnic de întretinere. 
 Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o 
latime minima de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevazute cu supralargiri de 
depasire si suprafete pentru manevre de întoarcere. 
 Numarul acceselor si conformarea lor se vor face în functie de categoria si capacitatea obiectivului 
turistic. 
Constructii de locuinte 
Pentru locuinte unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura: 
 ●accese carosabile pentru locatari; 
 ●acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 
 ● alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o 
latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevazute supralargiri de 
depasire si suprafete pentru manevre de întoarcere; 
 ●în cazul unei parcelari pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de 
deservire locala (fundaturi): 
 - cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime; 
 - cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m),cu trotuar cel putin pe o latura si 
supralargiri pentru manevre de întoarcere la capat. 
 Pentru locuinte semicolective cu acces propriu si lot folosit în comun se vor asigura: 
 ● accese carosabile pentru locatari; 
 ● accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 
 ● în cazul unei parcelari pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de 
deservire locala (fundaturi): 
 - cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m latime; 
 - cele cu o lungime de 30 m pana la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin 
pe o latura; supralargiri pentru manevre de întoarcere la capat. 
Locuintele colective cu acces si lot folosit în comun vor fi prevazute cu: 
 ● accese carosabile pentru locatari; 
 ● accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 
 ● accese la parcaje si garaje. 
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ANEXA 3 – Conditii de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutiile impuse de catre acestea 
vecinatatilor 

 
 RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 
 - STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane executate în 
sapatura” stabileste distantele minime între retele, de la retele la functiile constructiile si drumuri, functie 
de asigurarea executiei lucrarilor, exploatarii lor eficiente, precum si pentru asigurarea protectiei 
sanitare. 
 Din presctiptiile acestui STAS mentionam: 
 - conductele de apa se vor poza subteran, la adâncimea minima de înghet; 
 - conductele de apa se vor amplasa la o distanta minima de 3 m de fundatiile constructiilor, iar 
în punctele de intersectii la minim 40 cm si totdeauna deasupra canalizarii. 
 - Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sanatatii impune asigurarea zonei de protectie 
sanitara (10 m) pentru surse de apa si puturi de medie adâncime. 
 - Din prescriptiile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei mentionam ca statiile de epurare ale apelor uzate 
menajere se vor amplasa la o distanta minima de  300 m de zona de locuit. 
 
RETELE  ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICA 
 De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanta de protectie minima 
fata de orice element de constructie, masurata din axul cablului de: 

   7 m (min) - 20 m (max) pentru LEA 400 kV; 

   6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV; 

   5 m (min) - 10 m (max) pentru LEA 110 kV. 
 Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 
executarea oricaror lucrari în apropierea obiectivelor energetice existente (statii si posturi de 
transformare, linii si cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL.. 
 Retelele electrice existente si propuse în localitatile studiate respecta normele RENEL precum 
si cele din domeniile conexe. 
 În principal se face referinta la: 
 - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de conexiuni si 
transformare, cu tensiuni peste 2 kV; 
  - PE 104/93 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica, cu tensiuni peste 
1 kV; 
 - PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasa tensiune; 
 - PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice; 
 - PE 125/89 - Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice cu linii de 
telecomunicatii; 
 - ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instructiuni de proiectare a încrucisarilor si apropierilor LEA m.t. 
si LEA j.f. fata de alte linii, instalatii si obiective; 
 - STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane executate în 
sapaturi; 
 - ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei si Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, executia, 
verificarea si receptionarea de instalatii electrice în zone cu pericol de explozie; 
 - PE 122 - 82 - Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene cu 
tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunatatiri funciare; 
 - PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor 
electrice care trec prin paduri si terenuri agricole. 
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 RETELELE  DE  GAZE  NATURALE 
 În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea si construirea 
conductelor colectoare si de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distantele 
dintre conductele magistrale de gaze naturale si diversele obiective sunt urmatoarele: 
 

- depozite carburanti si statii PECO 60 m 

- instalatii electrice de tip exterior cu tensiune nominala de 110 kV sau mai mare, 
inclusiv statiile 

55 m 

- instalatii electrice de tip interior si de tip exterior, cu tensiunea nominala mai mica de 
110 kV, posturi de transformare 

50 m 

- centre populate si locuinte 65 m 

- paralelism cu linii CF, cartament normal 80 m 

paralelism cu drumuri: 
nationale 
judetene 
comunale 

 
52 m 
50 m 
48 m 

 În ceea ce priveste distantele minime dintre conductele de gaze de presiune medie si presiune 
redusa si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 
86 si STAS 8591/91, din care se anexeaza un extras. 
 Dinstantele de siguranta de la statiile de reglare masurare (cu debit pâna la 60.000 mc/h 
si presiunea la intrare peste 6 bar): 
 - la cladirile civile cu grad I - II de rezistenta la foc   12 m; 
 - la cladirile civile cu grad III - IV de rezistenta la foc  15 m; 
 - fata de marginea drumului carosabile      8 m. 
 În cazul amplasarii unor constructii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la 
TRANSGAZ - sectia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale. 
 
 Distante minime între conductele de gaze si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane - 
normativ 16 - 86 si STAS 8591/1-91  
 

Instalatia, constructia sau  
obstacole subterane 

Distanta minima/m 

Presiune redusa Presiune 
medie 

Cladiri cu subsol sau terenuri propuse pentru constructii 3,0 3,0 

Cladiri fara subsoluri 1,5 2,0 

Canale pentru retelele termice, canale pentru instalatii telefonice 1,5 2,0 

Conducte canalizare 1,0 1,5 

Conducta de apa, cabluri de forta, telefonice si caminele acestor 
instalatii 

0,6 0,6 

Camine pentru retele termice, canalizare, telefonice 1,0 1,0 

Copaci 1,5 1,5 

Stâlpi 0,5 0,5 

Linii de cale ferata –  5,5 5,5 

 
TRANSPORTURI RUTIERE 
sa respecte în extravilan urmatoarele distante minime  de protectie de la axul drumului pâna la 
marginea exterioara a zonei drumului, functie de categoria acestuia: 
autostrazi - 50 m.; 
drumuri nationale - 22 m.; 
drumuri judetene -  20 m.;  
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drumuri comunale - 18 m.; 
 
CONDITII  DE  PROTECTIE  A  RETELELOR  TEHNICO-EDILITARE  SI SERVITUTILE IMPUSE DE 
CATRE ACESTEA VECINATATILOR 
 
TRANSPORTURI FEROVIARE 
zona de siguranta a infrastructurii feroviare cuprinde fâsiile de teren în limita a 20 m fiecare, situate de 
o parte si de alta a axei caii ferate  
zona de protectie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe de o parte si alta a axei caii 
ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate. 
 
PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
conform Legii nr. 422/2001 
        Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, prin care se asigura conservarea 
integrata a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural 
        Instituirea zonei de protectie s-a realizat prin studiu istoric delimitata pe plansa de Reglemenari 
urbanistice – zonificare . 
        În zonele de protectie ale monumentelor istorice, instituite conform Legii nr. 422/2001,  
pentru avizarea interventiilor (amplasarea, configurarea volumetriei, aspectul arhitectural al 
unor noi cladiri si amenajari, pentru demolari de constructii parazitare) sunt necesare avize in 
plus de la institutiile abilitate din teritoriu. 
 
ZONE DE PROTECTIE SANITARA 
cf. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 
al populatiei modificat prin Ordinul nr. 994/2018; 
Distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc 
disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele:  

 
-     Ferme de cabaline, peste 20 de capete: . . . . . . . . . . 100 m 
- Ferme și crescătorii de taurine, până la 50 de capete: . . . . . . . . . . 50 m 
- Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete: . . . . . . . . . . 100 m 
- Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 de capete: . . . . . . . . . . 200 m 
- Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: . . . . . . . . . . 500 m 
- Ferme de păsări, până la 1.000 de capete: . . . . . . . . . . 50 m 
- Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete: . . . . . . . . . . 200 m 
- Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete: . . . . . . . . . . 500 m 
- Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete și complexuri avicole industriale: . . . . 

. . . . . . 1.000 m 
- Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: . . . . . . . . . . 100 m 
- Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete: . . . . . . . . . . 200 m 
- Ferme de porci, până la 50 de capete: . . . . . . . . . . 100 m 
- Ferme de porci, între 51-100 de capete: . . . . . . . . . . 200 m 
- Ferme de porci, între 101-1.000 de capete: . . . . . . . . . . 500 m 
- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: . . . . . . . . . . 1.500 m 
- Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: . . . . . . . . . . 100 m 
- Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: . . . . . . . . . . 200 m 
- Ferme și crescătorii de struți: . . . . . . . . . . 500 m 
- Ferme și crescătorii de melci: . . . . . . . . . . 50 m 
- Spitale veterinare: . . . . . . . . . . 30 m 
- Grajduri de izolare și carantină pentru animale: . . . . . . . . . . 100 m 
- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: . . . . . . . . . . 100 m 
- Abatoare . . . . . . . . . . 500 m 
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- Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: . . . . . . . . . . 200 
m 

- Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: . . . . . . . . . . 50 m 
- Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservesc mai multe exploatații 

zootehnice, platforme comunale: . . . . . . . . . . 500 m 
- Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) 

cu capacitate între 5-100 tone . . . . . . . . . . 100 m 
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) 

cu capacitate peste 100 tone . . . . . . . . . . 200 m 
- Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: . . . . . . . . . . 150 m 
- Stații de epurare de tip modular (containerizate): . . . . . . . . . . 50 m 
- Stații de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise: . . . . . 

. . . . . 300 m 
- Paturi de uscare a nămolurilor: . . . . . . . . . . 300 m 
- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: . . . . . . . . . . 500 m 
- Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: . . . . . . . . . . 500 m 
- Crematorii umane: . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Autobazele serviciilor de salubritate: . . . . . . . . . . 200 m 
- Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane . . . . . . . . . . 500 m 
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: . . . . . . . . . . 50 m 
- Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri . . . . . . . . . . 50 m 
- Depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: . . . . . . . . . . 100 m 
- Bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal) . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Parcuri eoliene: . . . . . . . . . . 1.000 m 
- Cimitire și incineratoare animale de companie: . . . . . . . . . . 200 m 
- Rampe de transfer deșeuri . . . . . . . . . . 200 m 

 
 Distantele prevazute mai sus pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sanatatii, 

elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de catre Ministerul Sanatatii.  
 
LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE 
ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI A 
ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE 
cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor  
 
a) Latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de apa 

Latimea cursului de apa (m) 10-50 51-500 peste 500 

Latimea zonei de protectie (m) 15 30 50 

 
b) Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor naturale 

Suprafata lacului natural (ha) 10-100 101-1000 peste 1000 

Latimea zonei de protectie (m) 5 10 15 

 
c) Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor de acumulare 

Volumul brut al lacului de acumulare 
(mil. mc) 

0,1-1 1,1-50 peste 50 

Latimea zonei de protectie (m) 5 10 15 

 
d) Latimea zonei de protectie de-a lungul digurilor 

Înaltimea medie a digului (m)  0,5-2,5 2,6-5 peste 5 
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Latimea zonei de protectie (m)    

spre cursul de apa    5 10 15 

- spre interiorul incintei 3 4 4 

 
 
Latimea zonei de protectie de-a lungul canalelor de derivatie de debite  

Adâncimea medie a canalului (m) 0,5-2 2,1-5 Peste 5 

Latimea zonei de protectie (m)    

- Canal cu debitul instalat pâna la 10 
mc/s 

1 2 3 
 

- Canal cu debitul instalat de la 10 mc/s 
la 50 mc/s 

2 3 4 
 

- Canal cu debitul instalat peste 50 mc/s 3 4 5 
 

 
f) Baraje si lucrari-anexe la baraje 

Înaltimea maxima a barajului de la fundatie la coronament (m) 5-15 16-50 peste 50 
 

Latimea zonei de protectie (m)    

- Baraj de pamânt, anrocamente, beton sau alte materiale 10 20 50 

- Lucrari-anexe la baraje 5 10 20 

- Instalatii de determinare a automata calitatii apei,  - 2 m in jurul 
constructii hidrometrice si instalatii acesteia 

 - Borne de microtriangulatie, foraje de 1 m in jurul 
drenajului, aparate de masurarea debitelor 
acesteia 

 
NOTA: Zonele de protectie se masoara astfel: 
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retentie; 
d) la alte lucrari hidrotehnice, de la limita zonei de constructie. 
Zona de protectie sanitara la instalatiile de alimentare cu apa se stabileste de autoritatea centrala in 
domeniul sanatatii publice.  
 
DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE SI SIGURANTA ALE CAPACITATILOR ENERGETICE 
Cf. Ordin nr.4/2007 al ANRDE 
 

Linie Electrica Aeriana 
LEA 

Latimea zonei deprotectie si 
siguranta 

1-110 kV 24 m  

110 kV 37 m 

220 kV 55 m 

400 kV 75 m 

750 kV 81 m 

 
 
 
 
 
 
 



                             

Regulament local al comunei Blejoi  Page 151 
 
 

 

 
 

ANEXA 4 – Glosar de termeni utilizati in regulamentul local de urbanism al comunei Blejoi 

 
 În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizati o serie de termeni în plus fata de cei 
continuti în “Ghidul cuprinzând precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea regulamentului local 
de urbanism”, aprobat cu Ordinul MDRAP nr. 80/N/1996 - , sau a fost nuantat întelesul unora dintre 
acestia, astfel:  
 ALINIAMENT = linia de demarcatie între domeniul public si proprietatea privata. Se utilizeaza în 
reglementari si aliniamentul “de fund” care stabileste linia pâna la care pot fi dispuse cladirile spre 
interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai buna posibilitate de utilizare a interiorului insulei. 
ALINIEREA CLADIRILOR = linia pe care sunt dispuse fatadele cladirilor spre strada si care poate 
coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasa fata de acesta, conform prevederilor regulamentului. În 
cazul retragerii obligatorii a cladirilor fata de aliniament, interspatiul dintre aliniament si alinierea 
cladirilor este non aedificandi, cu exceptia împrejmuirilor, acceselor si a teraselor ridicate cu cel mult 
0,40 metri fata de cota terenului din situatia anterioara lucrarilor de terasament. 
ANEXE ALE LOCUINTELOR = cladiri de mici dimensiuni realizate pe o parcela independent de 
cladirea principala, destinate pentru gararea a 1-2 masini sau pentru agrement (umbrare, pergole 
acoperite, sere); suprafata acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici  POT si CUT;  
APROBARE - optiunea forului deliberativ al autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor 
cuprinse în documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin 
actul de aprobare (lege, hotarare a Guvernului, hotarare a consiliilor judetene sau locale, dupa caz) se 
confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii 
programelor de amenajare teritoriala şi dezvoltare urbanistica, precum si a autorizarii lucrarilor de 
executie a obiectivelor de investitii. 
ARIA CONSTRUITA - Aria construita sau suprafata construita a cladirii, suprafata                                         
sectiunii  orizontale a cladirii  la cota ± 0,00 (cota pardoselii finite a parterului, masurata pe conturul 
exterior al peretilor). 
ARIA DESFASURATA –  Suma ariilor tuturor nivelurilor unei cladiri. In calcul nu se cuprind ariile 
podurilor (cu exceptia mansardelor) si ale subsolurilor tehnice (cu înaltimea mai mica de 1,80 m). 
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe 
baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de 
lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea constructiilor. 
AUTORIZAREA DIRECTA - Autorizarea executarii constructiilor direct pe baza prevederilor cuprinse în 
Regulamentul general de urbanism pâna la întocmirea documentatiilor de urbanism si a regulamentelor 
locale conform legii. 
AVIZARE - procedura de analiza si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din 
structura ministerelor, administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale 
interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a 
altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se 
concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu. 
AVIZ CONFORM SAU OBLIGATORIU - Aviz care cuprinde opiniile pe care organul care adopta sau 
emite un act administrativ de autoritate este obligat, potrivit legii, sa le ceara unui anumit organ al 
administratiei publice specializate, iar la emiterea actului trebuie sa se conformeze acestuia. 
BILANT TERITORIAL - Evaluare cantitativa prin care se însumeaza valorile absolute si procentuale ale 
suprafetelor de teren cu diverse destinatii aferente unui teritoriu prestabilit.  
CADASTRU GENERAL- Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin 
care se realizeaza identificarea, înregistrarea si reprezentarea pe harti si planuri  cadastrale a tuturor 
terenurilor, precum si a celorlate bunuri imobile de pe întreg teritoriul tarii indiferent de destinatia lor si 
de proprietar.  
CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR - Cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit 
ca subsistem al cadastrului general, având la baza elementele de control si referinta ale acestuia, în 
conformitate cu care se întocmesc planuri si registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de 
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folosinta si posesori (din punct de vedere tehnic, economic si juridic), a retelelor edilitare si a 
constructiilor aferente acestora, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor.  
CERTIFICAT DE URBANISM - este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea 
administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al 
imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor 
operatiuni imobiliare, potrivit legii. 
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - raportul    dintre suprafata construita desfasurata 
(suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei inclusa in unitatea teritoriala de 
referinta. Nu se iau in calculul suprafetei construite desfasurate : suprafata subsolurilor cu inaltimea 
libera de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor, 
spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise 
si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de 
acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie; 
 C.U.T. maxim - mp.ADC / mp. teren  sau  C.U.T. volumetric - mc. / mp. teren. 
COMERT – structura actuala a marilor spatii comerciale este urmatoarea:  
-         centre comerciale regionale 
-         supermagazine / hipermagazine 
-         mari magazine 
-         centre comerciale locale 
-         magazine populare  
-         comert specializat 
-         statii – service 
-         alte spatii comerciale 
CONSTRUCTII PROVIZORII - Constructii care au durata de functionare limitata, prestabilita prin 
autorizatia de construire. 
DOMENIUL PUBLIC - Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes 
public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu 
destinatie forestiera, albiile râurilor si fluviilor,- cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor 
maritime, interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru 
rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, 
monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt 
de domeniul public, ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Domeniul public poate fi de 
interes national, caz în care proprietatea, în regim de drept public, apartine statului, sau de interes 
local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, apartine unitatilor administrativ-
teritoriale (judete, municipii, orase, comune).  
EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA - Modalitate de cedare a dreptului de 
proprietate privata, constând in trecerea în proprietatea statului, a judetelor, municipiilor, oraselor sau 
comunelor, a unor imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, numai 
în scopul executarii unor lucrari utilitate publica de interes national sau local, dupa o dreapta si 
prealabila despagubire, conform legii. 
EXTRAVILAN - teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita administrativ teritoriala a unităţii de 
baza (municipiu, oras, comuna), inauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este 
restrictionată, in conditiile prezentei legi.  
I.M.M. =   întreprinderi  mici si mijlocii compuse din: 
-       unitati micro – sub 10 angajati; 
-       unitati mici – între 10 si 100 angajati;   
-       unitati mijlocii – între 100 si 500 angajati. 
 INFRASTRUCTURA – Echiparea tehnica a unei localitati sau a unui teritoriu cu retele tehnice precum 
si instalatiile conexe subterane sau supraterane. Ex.: retele si instalatii de apa, canalizare, electrice, 
termice, gaze, telecomunicatii, drumuri, retele stradale, sisteme de irigatii etc. 
INSTITUTII PUBLICE - Constructii si amenajari care adapostesc functiuni si activitati destinate utilitatii 
publice ce pot fi în regim de proprietate publica sau privata.  
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INTERDICTIE DE CONSTRUIRE - Reglementare impusa pentru unele zone sau terenuri, care exclude 
posibilitatea realizarii de  constructii  si  amenajari,  continuta in documentatiile de urbanism si 
amenajarea teritoriului, si instituita in conformitate cu prevederile legale. Interdictia poate fi definitiva 
sau temporara, în functie de continutul si nivelul de aprofundare a studiilor de amenajare. Zona asupra 
careia s-a instituit interdictia de construire poate fi considerata grevata de o servitute si considerata, 
dupa caz, registrul cadastral.  
INALTIMEA CONSTRUCTIILOR - Inaltimea constructiilor (H) masurata la nivelul fatadei reprezinta 
diferenta de altitudine dintre nivelul terenului natural si un punct determinat de: 
a)  streasina, pentru constructiile cu acoperisul în panta continua; 
b)  punctul de rupere al pantei, pentru acoperisurile mansardate; 
c)  partea superioara a aticului, pentru cladirile cu acoperis terasa cu pante marginite de atic; 
d) streasina lucarnelor.  
MANSARDA - Spaţiu funcţional cuprins între învelitoare şi ultimul nivel al unei clădiri, care asigură 
respectarea cerinţelor de siguranţă, protecţie şi confort corespunzătoare utilizării specifice (de locuire). 
Se include în numărul de niveluri supraterane. Mansarda nu poate depasi conturul ultimului nivel si nu 
poate avea o suprafata mai mare de 60% din suprafata ultimului nivel. 
MOBILIER URBAN -elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin 
alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitătii. Prin natura lor piesele de 
mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol 
(fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand 
emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, 
bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea. 
PATRIMONIU - Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica si juridica, precum si a 
bunurilor materiale la care se refera aceste drepturi, apartinând unor persoane fizice sau juridice. 
PEISAJ - desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de catre populatie, cu valoare remarcabila 
prin caracterul sau de unicitate şi coerenta, rezultat al actiunii şi interactiunii factorilor naturali si/sau 
umani, cuprinzand zone naturale sau/si construite avand valoare particulara in materie de arhitectura si 
patrimoniu ori fiind marturii ale modurilor de viata, de locuire, de activitate sau ale traditiilor, agricole ori 
forestiere, artizanale sau industriale.  
PLAN DE MOBILITATE URBANA - instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care sunt 
corelate dezvoltarea teritoriala a localitatilor din zona periurbana/metropolitana cu nevoile de mobilitate 
si transport al persoanelor, bunurilor si marfurilor. 
PRESCRIPTIE -  Dispozitie continuta în regulamentele de urbanism sau în autorizatia de construire 
prin care se impune  realizarea constructiilor sau amenajarilor, cu respectarea unor conditii ce deriva 
din prevederile legale ori din normele tehnice. 
PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) -  raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol 
a caldirii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata parcelei. Suprafata 
construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului 
care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror 
cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in 
suprafata construita 
RAZA DE SERVIRE - Distanta exprimata în m sau timp de acces între amplasamentul institutiilor 
publice sau serviciilor si cel al locuintelor, servite de acestea. Distantele maxime de parcurs pentru 
accesul la principalele categorii de institutii publice si servicii sunt stabilite în Anexa  nr.1  la 
Regulamentul general de urbanism. 
REGIM DE CONSTRUIRE - Reglementare cuprinsa in proiecte si in regulamente de urbanism care 
impune modul de amplasare si conformare a constructiilor pe terenurile aferente acestora. 
Componentele determinante ale regimului de construire sunt: alinierea constructiei fata de limitele 
terenului, inaltimea constructiilor,  procentul de ocupare a terenului aferent acestor constructii, 
coeficientul de utilizare a terenurilor si orientarea fata de punctele cardinale. 
REGULAMENTE DE URBANISM - Regulamentul general de urbanism 
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Document aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 525/199 cu modificarile si completarile ulterioare 
(publicat în Monitorul Oficial nr.149/1996) care reglementeaza activitatea de urbanism si amenajarea 
teritoriului, precum si autorizarea constructiilor în toate localitatile si unitatile teritorial-administrative. 
Regulamentul local - Documentatie aferenta Planului urbanistic general (PUG) si Planului urbanistic 
zonal (PUZ), care explica si detaliaza continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si 
recomandari, în vederea urmaririi si aplicarii lor. 
RESTRICTIE - Conditie obligatorie de interzicere sau limitare a unor drepturi si activitati, impusa prin 
regulamentele de urbanism sau prin alte acte normative. 
SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societati, companii, firme, 
asociatii care asigura, contra cost sau în sistem non-profit, o larga gama de servicii profesionale, 
tehnice, sociale, colective sau personale. 
SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finantate de la buget, se stabilesc 
prin norme si sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se 
refera la serviciile publice structurate în retea la nivel de zona rezidentiala si de cartier – crese, 
dispensare, gradinite, scoli, licee, biblioteci de cartier etc. 
SERVITUTE - Dezmembrâmânt al dreptului de proprietate, reprezentat de sarcina impusa asupra unui 
imobil (teren, constructie, spatiu amenajat) pentru uzul si utilitatea altui imobil, cu alt proprietar. 
Servituti de utilitate publica - Masuri de protectie a bunurilor publice (având drept consecinta o limitare 
administrativa a dreptului de proprietate), ce nu pot fi opuse cererilor de autorizare si ocupare a 
terenului decât daca sunt continute în documentatiile de urbanism aprobate sau în prevederile 
Regulamentului general de urbanism. Fac obiectul dreptului administrativ. 
Servituti de interes privat - Obligatii reciproce legiferate în Codul civil pentru raporturile ce decurg din 
relatiile de vecinatate, în scopul împiedicarii litigiilor intre proprietari. Sunt înscrise în registele 
cadastrale si fac obiectul dreptului civil. 
Servituti de urbanism - Obligatii impuse unui bun funciar, în conformitate cu prevederile legale, limitând 
dreptul de proprietate într-un scop de interes public sau privat, continute în documentatiile de urbanism. 
SIT - Totalitatea   elementelor naturale sau/si amenajate care se impun printr-o   perceptie unitara. Situl 
subordoneaza peisajul si se caracterizeaza printr-o dominanta configurativa. 
SUBZONA - Parte dintr-o zona, cu caracteristici urbanistice similare, posibil de circumscris aceluiasi 
regulament. 
UNITATE TERITORIALA DE REFERINTA (U.T.R.) - subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii 
administrativ - teritoriale, delimitata pe limite cadastrale, caracterizata prin omogenitate functionala si 
morfologica din punct de vedere urbanistic si arhitectural, avand ca scop reglementarea urbanistica 
omogenă. UTR se delimiteaza, după caz, în functie de relief si peisaj cu caracteristici similare, evolutie 
istorica unitara într-o anumita perioada, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosinte de 
aceeasi natura a terenurilor şi constructiilor, regim juridic al imobilelor similar. 
ZONA CENTRALA - Teritoriu delimitat prin documentatii de urbanism dupa criterii privind concentrarea 
institutiilor si serviciilor publice (utile localitatii si teritoriului sau de influenta) si a infrastructurii tehnico-
edilitare precum si dupa criterii privind densitatea si calitatea constructiilor. 
ZONA CONSTRUIBILA - Teritoriul al localitatii care cuprinde grupuri de terenuri pe care este permisa 
realizarea de noi constructii dupa constatarea îndeplinirii conditiilor de construibilitate precizate în 
Regulamentul general de urbanism si în documentatiile de urbanism aprobate. 
ZONA FUNCTIONALA - Zona avand limite determinate prin documentatii de urbanism si amenajarea 
teritoriului care stabilesc functiunea sa dominanta si celelalte functiuni permise si reglementeaza unele 
elemente privind modul de exercitare a acestora. 
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ANEXA 5 – Planuri urbanistice zonale aprobate 

 

 

PLANURI URBANISTICE ZONALE  

NR.  
CRT. 

Denumire Beneficiar HCL Aviz Unic 
UTR 

EXISTENT 
UTR 

PROPUS 

1 

PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI 
INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL, 
TURISM, AGREMENT SI SPORT PENTRU SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN 
ATELIER SI BIROURI IN HOTEL 

SC REDEXPRO SA 42/31.10.2008 1578/23.09.2008 UTR 7 UTR 2 

2 
PUZ - MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA SI PARCELARE TEREN 
PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 

DEDIU IOAN, NICA JANA 39/30.09.2008 1580/23.09.2008 UTR 14 UTR 3 

3 
PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE DIN TEREN AGRICOL IN ZONA 
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

CEAPA GHEORGHE, CEAPA ELENA 40/27.09.2007 1436/24.08.2007 UTR 14 UTR 3 

4 
PUZ - SCHIMBARE DESTINATIEI TERENULUI DIN ZONA INSTITUTII SI 
SERVICII IN ZONA INDUSTRIALA 

SC BETONEXPERT SRL, SC KAPRONI SRL 30/19.08.2008 1544/01.08.2008 UTR 17 UTR 6 

5 
PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU DOTARI 
TURISTICE, MOTEL, RESTAURANT-CLUB, ZONA DE AGREMENT LA DJ 
102 

NICOLAE LUMINITA 44/29.11.2006 1353/26.09.2006 UTR 44 UTR 52 

6 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA 
REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE 

SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL 46/31.10.2007 1449/25.10.2007 UTR 19A UTR 24 

7 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE, 
INSTITUTII SI SERVICII 

SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL 38/18.07.2012 1929/28.03.2012 UTR 30a UTR 29 

8 
PUZ -RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE 
DESTINATI TEREN DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA - INSTITUTII 
SI SERVICII/INDUSTRIE SI DEPOZITARE 

PAUN CRISTIAN, PAUN GEORGETA 4/28.01.2010 1726/05.11.2009 UTR 22A UTR 11.a 

9 
PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE 
LOCUINTA CUPLATA 

SULT GHEORGHE-ADRIAN 22/28.05.2009 1669/30.04.2009 UTR 26 UTR 17.a 

10 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU 
AMPLASARE LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE 

SC CASELDO SRL, CONSTANTINESCU STELIAN 11/28.02.2011 1795/01.11.2010 UTR 26 UTR 21 

11 PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SAIKALY GEORGES 10/03.04.2007 1394/12.03.2007 UTR 26 UTR 19 

12 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN CU UN TEREN SI PARCELARE 
PENTRUAMPLASARE LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE 

SAIKALY GEORGES 36/30.09.2008 1545/01.08.2008 UTR 26 UTR 19 
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13 

PUZ - SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA 
PROTECTIE RETELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA LOCUINTE SI 
FUNCTIUNE COMPLEMENTARE, MODIFICARE CUT SI PARCELARE IN 
VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE 

SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL, ENE FLORIN, PAIS FLORIN 
CATALIN, IONESCU IULIAN, CRUCERU ANDREI, GRIGORAS 
LAURA, BUCUR MARIUS LUCIAN 

12/28.02.2011 1817/16.02.2011 UTR30 
TERITORIUL 
MUNICPIULUI 

PLOIESTI 

14 
PUZ - PARCELARE SI DEZMEMBRARE TEREN PENTRU AMPLASARE 
LOCUINTE INDIVIDUALE SI BIFAMILIALE 

LUPU ELENA 13/2009 1627/16.01.2009 UTR 30 UTR 34 

15 PUZ - AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL MALL PERLA - ETAPA I SC W-GO 2006 SRL 18/17.05.2007 1400/19.04.2007 UTR 29 UTR 43 

15 
PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI AMPLASARE COMPLEX 
COMERCIAL MALL PERLA - ETAPA I 

SC W-GO 2006 SRL 60/27.12.2007 1488/19.12.2007 UTR 30 UTR 43 

15 
PUZ - AMENAJARE DRUMURI, ACCESE, PARCAJE, DEVIERI RETELE 
PENTRU CENTRUL COMERCIAL MALL PERLA - ETAPA II 

SC W-GO 2006 SRL 27/25.07.2008 1515/08.05.2008 UTR 31 UTR 43 

16 

PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE DOTARI DE 
INTERES PUBLIC IN ZONA LOCUINTE CU REGIM MEDIU DE INALTIME 
SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE 
IMOBIL DE LOCUINTE 

COSMA VLAD ALEXANDRU, IONESCU DRAGOS IOAN 58/14.12.2007 1473/29.11.2007 UTR 30 UTR 37 

17 
PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI DIN PUZ APROBAT PT 
EXTINDERE LOCUINTA COLECTIVA 

COSMA VLAD ALEXANDRU, IONESCU DRAGOS IOAN 23/28.05.2009 1671/30.04.2009 UTR 30 UTR 37 

18 
PUZ – MODIFICARE REGIM DE INALTIME PENTRU ZONA INSTITUTII SI 
SERVICII IN VEDEREA SUPRAETAJARII SEDIULUI ADMINISTRATIV 

SC CORD IMPEX SRL 55/17.12.2008 1609/12.11.2008 UTR 31 UTR 43 

19 PUZ - PARCELARE TEREN IN VEDEREA AMPLASARII DE LOCUINTE 

POTOCEA DANIELA, MANDROIU VASILICA, ILIESCU MARIANA, 
CRACIUN LIVIU, CERCELARU EMIL, STEFAN CONSTANTIN, 
CRISTU FLORIN ALEXANDRU, CRISTU IRINEL, DASCALESCU 
NARCIS, MARCU ION, GHEORGHE MIHAIL, SOARE MARIUS, 
MIHALACHE EMANUEL, MIHALACHE DANIEL, ANGHEL VIOLETA 

45/02.11.2005 1247/07.09.2005 UTR 30 UTR 36 

20 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN IN VEDEREA 
CONSTRUIRII DE LOCUINTE 

OPREA LAURENTIU, POTOCEA MARIAN 61/27.12.2007 1471/29.11.2007 UTR 30 UTR 36 

21 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU 
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

ANISIA EDOUARD GEORGE, ANISIA LUCIA, DINU NICOLAE, DINU 
GEORGETA 

38/30.09.2008 1543/01.08.2008 UTR 30A UTR 36 

22 PUZ - PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE STOICA CONSTANTIN 35/31.08.2005 1226/23.05.2005 UTR 30 UTR 33 

23 
PUZ - EXTINDERE TEREN INTRAVILAN ZONA COMERCIALA 
CARREFOUR 

ENACHE MIHAI CRISTIAN 36/29.09.2006 1335/27.07.2006 UTR 33A UTR 38 

24 
PUZ – MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PUZ EXTINDERE 
INTRAVILAN ENACHE CRISTIAN 

SC RETAIL PARK MAGNOLIA SRL 52/29.11.2007 1450/25.10.2007 UTR 33A UTR 38 
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25 
PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA AMPLASARII 
DE LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE 

SC DEMSTA AGRICULTURAL SRL 6/14.01.2005 1192/30.11.2004 UTR 31 UTR 45 

26 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI PARCELARE IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNUI CARTIER DE LOCUINTE, DOTARI AFERENTE 

SC URBAN ELECTRIC SRL 13/30.03.2006 1283/19.01.2006 UTR 30 a UTR 30 

27 
PUZ - MODIFICARE PARTIALA PUZ - URBAN PENTRU REPARCELARE 
SI AMPLASARE LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE 

TUDORACHE MARIUS, TUDORACHE TICA, SC CRISPI LAV IMOB 
SRL, NICOLESCU DRAGOS, BOTEA CORALIA MARIA, TERZEA 
MATEI TIBERIU 

29/19.08.2008 1537/17.06.2008 UTR 30A UTR 32 

28 
PUZ – INCADRARE IN PUZ URBAN, REPARCELARE IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL 

SC HDC IMOB INVESTITII SRL 8/16.02.2007 1380/15.12.2006 UTR 30a1 UTR 31 

29 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRUANSAMBLU REZIDENTIAL SI 
DOTARI COMPLEMENTARE 

SC DELTA STAR GLOBAL BUILDING 7/16.02.2007 1381/15.12.2006 
UTR 

45,46,47,48,4
9 

UTR 67 

30 
PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI MODIFICARE PUZ DELTA STAR 
PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI COMPLEMENTARE 

NAFTANAILA VIOREL 37/31.08.2011 1839/25.05.2011 
UTR 

45,46,47,48,4
9 

UTR 67 

31 
PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU 
ANSAMBLU REZIDENTIAL SI DOTARI AFERENTE 

SC DELTA TECH 2002 SRL 45/29.11.2006 1363/16.11.2006 
UTR 

41,42,43,44 
UTR 68 

32 
PUZ - MODIFICARE PUZ DELTA TECH – INTRODUCERE TEREN IN 
INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL SI 
DOTARI AFERENTE 

S.C. BOREKAS IMPEX S.R.L., HZT INVESTITII SRL 40/30.09.2008 1472/29.11.2007 
UTR 

41,42,43,44 
UTR 68 

33.1 PUZ - AMPLASARE CENTRE COMERCIALE SI MALL – ETAPA I S.C. INPROX PLOIESTI S.R.L., MIHALCEA IOAN 47/31.10.2007 1401/19.04.2007 UTR 33 UTR 42 

33.2 
PUZ - AMPLASARE CENTRE COMERCIALE BAUMAX SI MALL – ETAPA 
II CIRCULATII 

SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA 24/30.06.2010 1763/27.05.2010 UTR 33 UTR 42 

34 
PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI 
CARTIER DE LOCUINTE (ROUA) 

STANCU EUFIMIA, CIOBANU DUMITRA, DUMITRASCU MARIA, 
ANDREI VOICA, ION NICOLAE, ROTARU VASILICA , TANCU 
DUMITRU MIHAIL 

7/14.01.2005 1193/30.11.2004   
UTR  

23,25,26,27,28 

35 
PUZ - MODIFICARE ZONIFICARE FUNCTIONALA SI INDICATORI 
URBANISTICI IN ANSAMBLUL REZIDENTIAL ROUA DIN PUZ IMPACT 

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 39/30.09.2009 1689/24.07.2009 UTR 19A UTR 23 

36 

PUZ - MODIFICARE RLU AFERENT PUZ „MODIFICARE PUZ IMPACT – 
ANSAMBLU REZIDENTIAL ROUA – REPARCELARE TEREN, 
MODIFICARE ZONARE FUNCTIONALA, INDICATORI URBANISTICI SI 
PARTIAL TRAMA STRADALA” 

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 41/26.09.2013 2077/11.09.2013 UTR 19B UTR 23 

37 
PUZ – MODIFICARE PUZ IMPACT SI REPARCELARE TEREN PENTRU 
LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE 

SC ALLB HOTEL SRL, ALB TRADING SRL, BODARLAU LOREDANA 
ELVIRA 

29/14.06.2007 1408/23.05.2007 UTR 19 UTR 25 
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38 
PUZ - MODIFICARE PUZ IMPACT, REPARCELARE TEREN PENTRU 
AMPLASARE LOCUINTE SI DOTARI 

SC GARCIA & GARCIA IMOBILIARE SRL, SC PANTHEON SRL, 
VASILACHE FLORICA SI NICOLAE, IONITA ADINA SI DANIEL 

24/28.05.2009 1670/30.04.2009 UTR 19A UTR 26 

39 
PUZ - INCADRARE IN PUZ - IMPACT BLEJOI SI REPALCERARE TEREN 
IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE 

S.C. IRISH TOWN CONSTRUCTION S.R.L. 37/29.09.2006 1290/16.02.2006 UTR 19 UTR 27 

40 PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN ZONA DEPOZITARE DN 1A SC MINERAL EXCHIM SRL 27/30.07.2009 1676/22.05.2009 UTR 26A UTR 16 

41 PUZ - PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SERBAN MARIA 3/14.01.2005 1199/28.12.2004 UTR 30 UTR 36 

42 
PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL, 
INSTITUTII SI SERVICII „CARTIER PARC” 

CONSILUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI 30/30.07.2009 1688/24.07.2009 UTR 50 UTR 44 

43 
PUZ - MODIFICARE PUZ EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ANSAMBLU 
REZIDENTIAL CARTIER PARC – ZONA FGG 1 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI, PRIMARIA COMUNEI PAULESTI, S.C. 
FGG IMOBILLIEN S.R.L. 

45/14.08.2012 1942/23.05.2012 UTR 35 UTR 46 

44 
PUZ - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RETRAGERE FATA 
DE AX BD-UL REPUBLICII PENTRU AMPLASARE IMOBIL LOCUINTE 
COLECTIVE S+P+3+4 RETRAS 

TOADER PANAIT, TOADER DRAGOS EUGEN, TOADER BOGDAN 
ANDREI 

HCL PLOIESTI  
107/31.03.2010HCL 

PLOIESTI  
107/31.03.2010HCL 

PLOIESTI  
107/31.03.2010 

CTATU PLOIESTI  
100/17.12.2009CTATU 

PLOIESTI  
100/17.12.2009CTATU 

PLOIESTI  
100/17.12.2009 

  UTR 37 

45 
PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN TEHNICO-EDILITARE IN 
ZONA LOCUINTE MEDII 

ANGHEL ADRIAN SEBASTIAN 

 
HCL PLOIESTI  
193/24.07.2007 CTATU PLOIESTI  

583/03.07.2007 
  UTR 37 

46 
PUZ - REPARCELARE SI DEZMEMBRARE ULTERIOARA CU 
MENTIONAREA FUNCTIUNII DE LOCUIRE 

SOARE STEFAN, POPESCU GHEORGHE, SC ROXILO COM SRL, 
PETRE VASILE, NITU CORNEL, NITU VASILE, TOMA SILVIU 
GEORGIAN 

28/29.04.2013 1998/05.12.2012 UTR 30A UTR 34 

47 
PUZ - AMPLASARE LOCUINTE UNIFAMILIALE COMUNA BLEJOI, ZONA 
DN1 

POPESCU ADONIS, IONITA DANIEL, PANAIT MARIAN, NICOLESCU 
SORIN, DOGARU SORIN, POTOCEA MARIAN, BRANISTEANU M, 
DRAGHICI C 

 22/19.07.2000   893/18.01.2001 UTR 30 UTR 37 

48 PUZ - TANTARENI PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 12/30.04.2002 2438/19.04.2002   
UTR 15,17,18, 

19,20,21 

49 PUZ - PLOIESTIORI PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 13/30.04.2002 2439/19.04.2002   UTR 10,12 

50 
PUZ – MODIFICARE PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN 
PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL PE DN 1B, IN 
VEDEREA AMPLASARII CENTRULUI COMERCIAL CARREFOUR 

S.C. HIPROMA S.A. 4/14.01.2005 1198/28.12.2004 UTR 33 UTR 39 
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51 

PUZ – MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT – INTRODUCERE TEREN 
IN INTRAVILAN ZONA DN 1-DN 1B – MODIFICARE REGIM DE ALINIERE 
SI REDUCEREA CULOARULUI DE PROTECTIE AL RETELELOR 
TEHNICO-EDILITARE 

SC PLOIESTI SHOPPING CITY SRL 47/12.09.2012 1946/06.06.2012 UTR 33.1 UTR 39 

52 
PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA INSTITUTII SI 
SERVICII DE INTERES GENERAL IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITARE 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 12/30.01.2014 2095/20.12.2013 UTR 31D UTR 43 

53 
PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, ZONA INSTITUTII SI 
SERVICII PENTRU AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI 
AMENAJARE ACCES 

S.C. ALMATAR TRANS S.R.L. 11/30.01.2015 2165/27.11.2014 UTR 51 UTR 51 

54 
PUZ  - MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, 
INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI SI REPARCELARE TEREN 
PENTRU AMPLASARE LOUCINTE COLECTIVE 

S.C. MARCONSALES IMOB S.R.L. 32/26.05.2015 2152/06.10.2014 UTR 30 UTR 36 

55 
PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVIALN ZONA METRO DN 1B 
PENTRU DOTARI INSTITUTII SI SERVICII COMUNA BLEJOI 

2/24.02.2004 1137/17.12.2003   UTR 40 

56 

PUZ - SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN DIN ZONA 
TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN IN ZONA LOCUINTE SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII 
RUTIERE SI PARCELARE PENTRU AMPLASARE LOCUINTE 

S.C. MOTORMANIA IMPEX S.R.L. 67/30.10.2015 2196/06.04.2015   UTR 3 

57 

PUZ - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE 
DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA LOCUINTE SI INSTITUTII 
PUBLICE SI SERVICII IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI MODIFICARE 
INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE SECTIE DE 
PANIFICATIE, DEPOZIT, SEDIU ADMINISTRATIV SI LOCUINATE DE 
SERVICIU 

S.C. AMZI S.R.L. 48/20.08.2015 2204/08.06.2015 

    

58 

PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (10500 MP) PENTRU "ZONA MIXTA: 
INSTITUTII SI SERVICII/SPATII VERZI SI AGREMENT", "ZONA 
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", "ZONA CAI DE 
COMUNICATIE" SI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE 
LOCUINTE 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 49/20.08.2015 2210/08.06.2015 UTR 54 UTR 35 

59 
PUZ PLOIESTI - "RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, STABILIRE 
INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SERVICII 
PROFESIONALE SI INDUSTRIE NEPOLUANTA/DEPOZITE" 

S.C ARTISANI S.R.L., ANGHEL MIHAI SI ANGHEL MIHAELA, S.C. 
GIFAMO CONSTRUZIONI S.R.L. 

HCL PLOIESTI 
204/30.05.2013 

CTATU PLOIESTI 
010/14.05.2013 
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60 
PUZ PLOIESTI - "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI 
INDUSTRIALE IN ZONA REZIDENTIALA" 

MUNICIPIUL PLOIESTI 
HCL PLOIESTI 
235/26.06.2014 

CTATU PLOIESTI 
001/21.01.2014 

    

61 
PUZ PLOIESTI - "REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA 
PENTRU INVESTITII DE INTERES MUNICIPAL PLOIESTI, STR. GAGENI 
NR. 98, 98A, 102, 102B" 

MUNICIPIUL PLOIESTI SI S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.R.L. 
HCL PLOIESTI 
118/29.03.2013 

CTATU PLOIESTI 
016/20.03.2013 

    

62 

PUZ PLOIESTI - "MODIFICARE PUZ REZONIFICARE SI RECONVERSIE 
FUNCTIONALA PENTRU INVESTITII DE INTERES MUNICIPAL PLOIESTI, 
STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102, 102B, PENTRU CORELARE CU 
PROIECTELE DE RABILITARE A TRASEULUI TRAMVAIULUI SI 
REALIZARE A TERMINALULUI MULTIMODAL" 

MUNICIPIUL PLOIESTI 
HCL PLOIESTI 
27/30.01.2014 

CTATU PLOIESTI 
003/21.01.2014 

    

63 PUZ PLOIESTI - "RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE" PARASCHIV JUSTIN-OVIDIU 
HCL PLOIESTI 
542/21.12.2011 

CTATU PLOIESTI 
115/25.11.2011 

    

64 PUZ PLOIESTI - "SCHIMBARE REGIM INALTIME" PAUL ADELCIU OVIDIIU 
HCL PLOIESTI 
122/29.03.2011 

CTATU PLOIESTI 
110/08.11.2010 

    

65 
PUZ PLOIESTI - "SCHIMBARE FUNCTIUNE URBANISTICA DIN ZONA 
PROTECTI RETELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA LOCUINE CU REGIM 
MIC DE INALTIME SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE" 

VLAD ANA SI VLAD NELU 
HCL PLOIESTI 
277/24.08.2009 

CTATU PLOIESTI 
070/02.07.2009 

    

66 
PUZ PLOIESTI - "MODIFICARE PUZ APROBAT - REGIM DE INALTIME SI 
ALINIERE" 

BARBU STEFAN 
HCL PLOIESTI 
550/21.12.2011 

CTATU PLOIESTI 
105/25.11.2011 

    

67 
PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=4103 mp) – ZONA SERVICII PENTRU 
AMPLASARE SHOWROOM AUTO SI SPATII COMERCIALE 

S.C. ALMATAR TRANS S.R.L. 32/29.03.2017 2307/14.12.2016 UTR 50 UTR 51 

68 

PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=5000 mp) SI SCHIMBARE PARTIALA 
DESTINATIE TEREN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSITUTII SI SERVICII, 
ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA CAI DE 
COMUNICATIE IN VEDEREA AMPLASARII UNUI SERVICE AUTO SI A 
UNEI SECTII CONFECTII ACCESORII 

PRIMARIA COMUNEI BLEJOI 34/20.04.2017 2334/27.02.2017 UTR 51 UTR 52 

69 
RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ŞI MODIFICARE  
PARŢIALĂ PUZ CARTIER PARC-UTR 50B PENTRU ZONA 
INSTITUŢII ŞI SERVICII COMPLEXE 

COMUNA BLEJOI 40/23.05.2017 2335/27.02.2017 UTR 50 UTR 45B 
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70 

PUZ –MODIFICARE PARTIALA PUZ APROBAT, REGLEMENTARI, 
INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI SI REPARCELARE  
TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE SI  
INDIVIDUALE (Sst=23695mp) 

S.C.CONSTRUCTII SI Dezvoltare imobiliare REJE GRUP S.R.L.  39/23.05.2017 2326/27.02.2017 UTR 36 UTR 36 

71 
PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE SI  
CREARE DRUM ACCES (Sstud = 13400mp) 

VASILACHE FLORICA MARIA şi VASILACHE NICOLAE;  
IONITA ARISTITA ADINA şi IONITA DANIEL 

52/31.07.2017 2308/14.12.2016 UTR 34 UTR 34 

72 

PUZ PLOIESTI - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI  
SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII PUBLICE,  
SERVICII SI FUNCTIUNI DE INTERES GENERAL IN ZONA MIXTA 
Institutii SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE SI  
MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI  

S.C. GENIAL TRANSACTIONS CARS S.R.L 
HCL PLOIESTI 
507/20.12.2017 

CTATU PLOIESTI  
088/22.11.2011 

    

73 
SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE 
CU REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII ÎN 
ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE COLECTIVE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII 

MOCIORNITA GEORGEL 41/31.07.2018 2419/23.05.2018 UTR 37 UTR 37 

74 
PUZ PLOIESTI - SCHIMARE DESTINATIE ZONA DIN ZONA PARTIAL 
DE PROTECTIE SANITARA SI UNITATI INDUSTRIE NEPOLUANTA - 
SERVICII IN ZONA DESTINATA LOCUINTELOR 

S.C. CARMISTIN S.R.L. 
HCL PLOIESTI 
46/26.02.2009 

CTATU PLOIESTI 
004/10.02.2009 

    

75 
PUZ PLOIESTI - SCHIMBARE DESTINATIE URBANISTICA, RIDICARE 
RESTRICTIE PARTIALA DE CONSTRUIRE 

NICOLESCU RARES-VIOREL SI NICOLESCU OANA 
HCL PLOIESTI 
365/24.09.2014 

CTATU PLOIESTI 
070/17.07.2014 

    

76 
PUZ PLOIESTI – ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU 
IMOBIL SITUAT IN BDUL REPUBLICII 

S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L. 
HCL PLOIESTI 
222/23.06.2015 

CTATU PLOIESTI 
009/14.02.2015 

    

77 
PUZ PLOIESTI – ATRIBUIRE REGLEMENTARI SI INDICATORI 
URBANISTICI BDUL REPUBLICII T17 P 106/2 SI A ZONEI ADIACENTE 

CLAUDIU STROESCU 
HCL PLOIESTI 
406/31.10.2017 

CTATU PLOIESTI 
078/26.09.2017 

    

78 
PUZ PLOIESTI -  SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN "TEr" IN 
"Lm/IS", MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RIDICARE 
RESTRICTIE DE CONSTRUIRE 

ISPAS EDUARD SI ISPAS ADINA 
VLAD ANA, VLAD NELU SI HUZUNA MARIA 

HCL PLOIESTI 
424/31.10.2017 

CTATU PLOIESTI 
080/24.10.2017 

    

79 
PUZ PLOIESTI - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CU FUNCTIUNEA 
Ter IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, BRANSAMENTE, UTILITATI 

ENEA PAVEL 
HCL PLOIESTI 
146/25.04.2018 

CTATU PLOIESTI 
089/22.11.2017 

    

80 
PUZ PLOIESTI - STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN  
PRELUNGIREA STRAZII GH. GR. CANTACUZINO 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI 
HCL PLOIESTI 
274/28.07.2017 

CTATU PLOIESTI 
056/13.07.2017 

    

81 
PUZ ARICESTII RAHTIVANI – MODIFICARE PUZ “PUNCT PASAJ 
CENTURA” 

S. C. ESRA S.R.L. 
HCL ARICESTII 

RAHTIVANI 
17/31.05.2007 

CTATU 
1383/18.01.2007 
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Nr. Crt Denumire Beneficiar HCL Aviz Unic 
UTR 

EXISTENT 
UTR 

PROPUS 

1 PUD - AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA SI ACCES RUTIER DIN DN 1A BLEJOI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI 6/03.02.2003 1082/18.12.2002   UTR 1 

2 PUD - HEVECO HEVECO SERV SRL 3/19.02.2004 1138/17.12.2003   UTR 41 

3 PUD - AMPLASARE ATELIER MECANIC SI DE TAMPLARIE P, ANEXE SI IMPREJMUIRE SC SIGLI IMPEX SRL 11/22.04.2004 1191/30.11.2004   UTR 37 

4 PUD - COMPLEX DE AGREMENT PAROHIA PLOIESTILOR 21/22.04.2005 1216/24.03.2005   UTR 13 

5 PUD - SEDIU ADMINISTRATIV, SHOW ROOM, ECHIPAMENTE ELECTRICE SC EXPOTEHNICA SRL 28/22.07.2005 1232/06.07.2005   UTR 37 

6 PUD - MAGAZIN DE PREZENTARE SI BIROURI, DEPOZIT DE PIESE AUTO, ATELIER REPARATII, IMPREJMUIRE SC DANCOR COM SRL 42/25.10.2006 1355/12.10.2006   UTR 15 

7 PUD - AMENAJARE SI EXTINDERE SPATII COMERCIALE SC HANUL SOFERILOR SNC 43/25.10.2006 1360/19.10.2006   UTR 1 

8 PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE, UTILITATI, RIDICARE INTERDICTIE CONSTRUIRE NICODIM STELIAN 35/20.07.2007 1421/14.06.2007   UTR 13 

9 PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M IMPREJMUIRE SI UTILITATI POPESCU COSTEL 26/25.07.2008 1530/29.05.2008   UTR 12 

10 PUD - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN GARAJ IN SPATIU COMERCIAL LAZAR TEODOR 37/30.09.2008 1575/04.09.2008   UTR 9 

11 
PUD - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PT ETAJARE LOCUINTA SI SCHIMBARE DESTINATIE IN SPATIU 
COMERCIAL 

SC SICCOM GRUP SRL 2/30.01.2009 1628/16.01.2009   UTR 37 

12 PUD - AMPLASARE COMPLEX COMERCIAL ZONA CARTIER PARC (ZONA REAL) SC TOUR UNLIMITED SRL 16/16.04.2009 1648/02.03.2009   UTR 47 

13 PUD - AMPLASARE SHOWROOM AUTO P+M CU ATELIER REPARATII SI MAGAZIN PIESE AUTO SC SERVICE AUTO SERUS SRL 47/20.08.2015 1901/19.12.2011   UTR 47 

14 PUD - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SERVICE AUTO S.C. POWER AUTO S.R.L. 33/26.06.2014 2127/15.05.2014     

15 PUD - AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, G.P.L. SI ANEXE HEIRICH DORON 46/21.08.2014 2133/27.06.2014     

16 
PUD - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL (PLATFORMA ACOPERITA 
PENTRU MATERIALE LEMNOASE), BIROURI, PARCARE ACOPERITA ZECHERU LILIANA MARILENA 47/20.08.2015 2203/08.06.2015     
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ANEXA 6 – PUZ CARTIER PARC 

 

 Se vor aplica reglementarile din PUZ aprobat (parti scrise si parti desenate)– 
„EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL, INSTITUTII SI SERVICII -
CARTIER PARC”  






























































































































































































	pag 1 1
	1. MEMORIU GENERAL BLEJOI NOV 2018
	2. REGULAMENT LOCAL  COMUNA Blejoi    - 2019.02
	Anexa 6 - RLU Cartier Parc

	pug2
	Distributie UTR-uri
	LEGENDA
	Tabel Toponimii
	UTR 1
	UTR 2
	UTR 3
	UTR 4
	UTR 5
	UTR 6,7, 53-56
	UTR 8,9,57
	UTR 10
	UTR 11,12,13
	UTR 14,70
	UTR 15,16,17
	UTR 18,19,20,21
	UTR 22-29
	UTR 30-36
	UTR 37,43
	UTR 38-42
	utr 44-50
	UTR 51,52
	UTR 58-69
	UTR 71

	pug1
	1. Incadrare in teritoriu
	2.1 SITUATIA EXISTENTA DISFUNCTIONALITATI
	2.2 SITUATIA EXISTENTA DISFUNCTIONALITATI
	3 Reglementari urbanistice - zonificare10000
	3.1 Reglementari urbanistice - zonificare
	3.2 Reglementari urbanistice - zonificare
	4.1.a Reglemntari retele edilitare - A +C
	4.1.b Reglemntari retele edilitare - G + E +Tc
	4.2.a Reglemntari retele edilitare - A +C
	4.2.b Reglemntari retele edilitare - G +E + Tc
	5.1 Proprietatea terenurilor
	5.2 Proprietatea terenurilor
	6.1 REGLEMENTARI - CIRCULATIE
	6.1 Reglementari circulatie fara zgomot
	6.2 Reglementari circulatie fara zgomot
	6.2 Reglementari circulatie
	6.3 REGLEMENTARI - CIRCULATIE
	6.4 REGLEMENTARI - CIRCULATIE
	7. strategia de dezvoltare


