
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA COMUNEI BLEJOI
Comuna Blejoi, Satul Blejoi, Calea Buzău, Nr. 10, 

Tel. 0244410445/410660, fax 0244410445, e-mail blejoiprahova@yahoo.com
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                               Nr. 20400/ 12.10.2021

ANUNȚ INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL“SCHIMBARE
DESTINAȚIE TEREN ( 62870 mp) DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI
INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE/INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE

ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNALȚIME (S studiata=95120 mp)
conform Aviz prealabil nr. 19092/ 28.09.2021

În  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  2701/  30.12.2010  pentru  aprobarea  metodologiei  de
informare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare și revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului și urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea
sau revizuire, Primăria comunei Blejoi anunță intenția de elaborare a planului urbanistic zonal. 

Terenul este situat in Comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 920, T-15, Parcelele Cc 87/51 - 87/71, A 87/51- 
87/71, NC 20168 si aparține:

- S.C. MAYR MELNHOF PACKAGING ROMÂNIA S.R.L. (S= 91186 mp.), 
- domeniului public al județului Prahova – DJ 101I - (S=2282 mp.)  
- domeniului public al Comunei Blejoi – Soseaua Buda - (S=1652 mp.).
- Beneficiar PUZ: S.C. MAYR MELNHOF PACKAGING ROMÂNIA S.R.L.
- Proiectant de specialitate - S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L., 
- Arhitect Andreea Aluchi. 
Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului

urbanistic zonal în perioada 13.10.2021 – 01.11.2021. 
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerintelor de elaborare si vor fi transmise in scris, prin

email la adresa: urbanism.primariablejoi@yahoo.com, prin posta la adresa: comuna Blejoi, satul Blejoi, Calea
Buzau, nr. 10, judetul Prahova, sau depuse la registratura Primariei Comunei Blejoi.

Persoana responsabilă  cu informarea  și  consultarea  publicului  din cadrul  Primăriei  Blejoi:  inspector
Camelia Bașag - telefon 0244/ 410445, int. 112, sau 0728778525.

Biroul urbanism va colecta și va transmite elaboratorului/ inițiatorului evantualele opinii/ observații 
formulate. Inițiatorul/ elaboratorul va argumenta preluarea opiniilor/ observațiilor formulate, conform 
prevederilor legale. Date de contact elaborator: telefon 0745681184.

                                                                                                                                      Intocmit, 

                                                                                                                     Inspector Camelia Bașag 

  

mailto:urbanism.primariablejoi@yahoo.com


 
 
  

MEMORIU DE PREZENTARE 
 

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE        
 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei  

 

 Denumire proiect :  ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (62870 mp) DIN „ZONĂ INSTITUȚII   

ȘI SERVICII” ÎN „ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI  
DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME (Sstud = 95120 mp) 

 Amplasament :       comuna (sat) BLEJOI nr. 920;  T15, Cc 87/51÷87/71; A 87/51÷87/71 (NC 20168) 
                                  DJ 101 I (Bd. Republicii); drum DS (str. Buda) 

 Faza proiectare :    STUDIU DE OPORTUNITATE 

 Beneficiar :             SC MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA SRL, sediu : com.(sat) Blejoi nr.920  

 Proiectant :            SC ARHIZANE PLAN SRL  
● Nr. pr./data  :          55 / sept. 2021  
 

CAPITOLUL 2 - SITUAŢIA EXISTENTĂ 
 

2.1. Situaţia juridică a terenului studiat 
 

         Conform PUG aprobat (2019), terenul studiat (95120 mp) este situat în intravilan, se desfășoară pe 
3 UTR-uri și se compune din :  
 

Folosința / tarla, parcelă / NC          Intravilan (mp)     Total  
    (mp) UTR 42  UTR 39  UTR 44 

- T15, Cc 87/51÷87/71 (28346 mp); A 87/51÷87/71 (62840 mp)  
NC 20168 

 91186       -        -   91186 1  

- drum (DJ 101 I / Bd Republicii)       -   2282        -     2282 2 

- drum (str. Buda)      -      -   1652   1652 3 

Total studiat (mp)  91186    2282   1652 95120 
1 proprietate SC MAYR MELNHOF PACKAGING SRL, conform c.v.c. nr. 480, 481 din 03.03.1997 și nr.986, 987  
din 30.04.1997, autentificate de BN nr. 10 Notar Public Doina Dunca din municipiul București și ECFI nr. 90493 din 
10.09.2021 emis de BCPI Ploiești  
2 domeniu public județean 
3 domeniu public local 

 
2.2. Încadrarea în localitate 
 
Amplasamentul studiat este situat adiacent Centrului comercial DECATHLON, respectiv vizavi de  

CARREFOUR Ploiești Shopping City.  
Vecinătăţi parcela studiată : 

- la N : DJ 101 I / Bd. Republicii (NC 29175, tronson lim. UAT Ploiești – DN1B) L = cca 143 m 
- la E : teren liber, propr. SC MANNHEIMER STEIN SRL (T15; A 87/50; NC 29037) L = cca 603 m 
- la S : drum local DS (str. Buda) L =  cca 160 m 
- la V : propr. SC IMMOROM IMOBILIARE SRL (NC 24610, NC 24611, NC 24614) și  
               propr. SC MLS PROIECT LOIEȘTI SRL (NC 24613); 
               L total  = cca 669 m 

 
 



 
 
 

2.3. Accese, echipare edilitară 
 

 Terenul beneficiază de acces : 
- la N, din DJ 101 I (Bd. Republicii)  
- la S, din str. Buda (drum local) 
- la V, parțial din drum privat 
 
Profile existente :   

- DJ 101 I (Bd. Republicii) :  
o profil „0.15” (27,00 m între aliniamente, cu 14,00 m parte carosabilă) 
o profil „51.1” (37,00 m între aliniamente, cu 14,00 m parte carosabilă)  

- str. Buda : profil „42.2” / „B – B” (9,60 m între aliniamente, cu 7,00 m parte carosabilă) 
- drum Decathlon și Leroy Merlin : profil „A – A” (7,00 m între aliniamente = parte carosabilă) 

- drum Decathlon : profil „A – A” (9,00 m între aliniamente, cu 7,00 m parte carosabilă) 
 

 În zonă sunt rețele de energie electrică, apă, gaze și conducte transport țiței CONPET. 
Evacuarea apelor uzate : sistem local. 
 
2.4. Construcții existente 
 
Pe parcela studiată (NC 20168) se află construcții și amenajări (fabrică de ambalaje din carton) 

precum și alei carosabile și pietonle, parcări, anexe tehnologice, spații verzi amenajate, etc. edificate în 
etape, în baza Autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Județean Prahova și Primăria Blejoi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori spațiali existenți (clădiri) :  

- supr. construită =    10533 mp  
- supr. desfășurată = 10849 mp 

 
Indicatori urbanistici (clădiri) : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUCȚII EXISTENTE conf. ECFI Nr. nivel; 
Hmax (m) Corp – destinație Sc (mp) Sd (mp) 

C1 – sp. administativ  559 559 P, P+1; 4,15  

C2 – hala producție  8082 8394 P+1; 6,94 – 7,80 

C3 – anexa  440 440 P; 4,30 

C4 – anexa  457 457 P; 5,25 

C5 – cabină portar  15 15 P; 2,70 

C6 – copertina metalică  221 221 P 

C7 – parcare  772 772 - 

C8– cort industrial  763 763 P; 5,50 

Total (mp) 11305 11621  

Indicator 
urbanistic 

                                E  X  I  S  T  E  N  T  
Conform 
PUG pentru 
zona „ID/IS” 

Rap. la supr. 
total teren 
(91186 mp) 

Rap. la supr. curți-construcții 
din incintă : 
- 28346 mp, din acte / 
- 28316 mp, din măsurători 

Rap. la supr.  
zonei „ID/IS” 
din incintă : 
(22963 mp) 

- POT % 11,55 37,16 / 37,20 45,86 50 

- CUT  0,12 0,38 / 0,38 0,47 1,50 



 
 

 
CAPITOLUL 3 – PREVEDERI DIN DOCUMENTAȚIILE URBANISTICE APROBATE  

 
      ►Conform PUG aprobat (2013), terenul studiat (95120 mp, având categoria de folosință „curți  
construcții, arabil și drum”) este situat în intravilan și se desfășoară în UTR nr. 42, 39 și 44, astfel : 
 

 91186 mp (proprietate beneficiar) în UTR nr. 42, din care : 

○ 22963 mp în  zona mixtă unități industriale, depozitare, instituții și servicii – „ID / IS”, cu indicatori 
urbanistici maximali : 

 POT = 50 %; CUT = 2,00; Rh = S+P+2 (12 m la cornișă; 15 m la coamă, pt. constr. industriale) 
○ 62870 mp în zona instituții și servicii – „IS”, cu indicatori urbanistici maximali :  

 POT = 50 %; CUT = 1,50; Rh = S+P+2 (10 m la cornișă; 12 m la coamă) 
○   5353 mp în zona spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement – „SP”, subzona  
spații verzi amenajate, agrement și perdele de protecție – „SP1”, cu indicatori urbanistici maximali : 

 POT = 10 %; CUT = 0,10; Rh = S+P (3 m la cornișă; 4 m la coamă) 

  2282 mp (DJ 101 I) în UTR nr. 39 în zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicație 

rutiere –„Ccr” 

  1652 mp (str. Buda) în UTR nr. 44 în zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicație 

rutiere –„Ccr” 
 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT TEREN STUDIAT – conform PUG aprobat – pe zone funcționale : 
 

Destinație urbanistică UTR 42 
  (mp) 

UTR 39 
  (mp) 

UTR 44 
  (mp) 

 Total studiat 
      (mp) 

 zona mixtă unități industriale, depozitare, instituții și servicii – „ID/IS”  
(din tab. : 28316 mp – 5353 mp) 

 22963       -      -     22963 1 

 zona instituții și servicii – „IS” (din tab. : 60840 mp + 2030 mp)  62870       -      -     62870 1 

 zona spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement – „SP”, 
subzona spații verzi amenajate, agrement și perdele de protecție – „SP1”  
(din tab. : S1 ÷ S6) 

   5353       -      -       5353 1 

 zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicaţie rutiere – „Ccr”      -   2282 
(DJ 101 I) 

   1652  
    (str.Buda) 

      3934 

Total studiat 91186  2282   1652    95120 
1 propr. SC MAYR MELNHOF PACKAGING SRL (total 91186 mp) 
 

Alte Reglementări (conf. PUG aprobat) :  

 Restricții de construire :  
- în zona de protecție tehnică a : 

- conductei de transport produse petroliere CONPET 
- conductei de transport gaze înaltă presiune TRANSGAZ Mediaș 
- LEA și LES 

- în zona de protecție sanitară aferentă stației de distribuție carburanți (de vizavi) 
precum și în vederea trecerii în domeniul public al comunei/județului a suprafețelor de teren necesare 

construirii pasajului denivelat propus la intersecția DN 1 cu str. Buda și amenajării tramei stradale aferente 

 Profile drumuri (conf. Certificat Urbanism nr. 89/23.04.2021 eliberat pentru construire obiectiv) : 
- pentru DJ 101 I (Bd. Republicii) : profil „S 0.15” (24,00 m între aliniamente) 
- pentru str. Buda : profil „S 42.2” (22,00 m între aliniamente)  

       Retrageri : 5,00 m / aliniament propus; min 5,00 m / limita posterioară 
         Notă : Conform PUG, în dreptul amplasamentului, pentru DJ 101 I se aplică profilul „51.1” (36,00 m 
între aliniamente), cu 28,00 m parte carosabilă. 
        Retrageri : 72,00 m / ax, respectiv 57,00 m / aliniament 
 



 
  

 ►Conform PUZ aprobat «Modificare parțială ”PUZ CARTIER PARC” și teren extravilan  
pentru amplasare pasaj denivelat peste DN 1 la intersecția DJ101 I și str. Buda », Aviz Unic nr. 2550 
din 08.05.2020, colțul de SV al proprietății beneficiarului este afectat de realizarea acestui obiectiv, urmând 
a se ceda în domeniul public o suprafață de 2030 mp. 

  Profile propuse : 
- str. Buda : profil „B – B” (22,00 m între aliniamente, cu 14,00 m parte carosabilă) 
 - retragere : 51,00 m / ax, respectiv 37,00 m / aliniament  
- drum Decathlon și Leroy Merlin : profil „A – A” (14,00 m între aliniamente, cu 8,00 m carosabil) 
 - retragere : 75,00 m / ax, respectiv 68,00 m / aliniament 

- drum Decathlon : profil „A – A” (13,50 m între aliniamente, cu 7,00 m parte carosabilă) 
 - retragere : 13,75 m / ax, respectiv 7,00 m / aliniament 
 
 ►Precizare : 
 Terenul studiat este situat în zona de influență a unui obiectiv de tip SEVESO (depozitul de deșeuri 
periculoase al SC LIEGL&DACHSER PROPERTY SRL situat pe raza comunei Ariceștii Rahtivani). 
 

CAPITOLUL 4 – PROPUNERI URBANISTICE  
 

 3.1. Construcții și amenajări propuse  
 

SC MAYR MELNHOF PACKAGING SRL (al cărei obiect de activitate este producția de ambalaje 
din carton pentru industria alimentară, cosmetică, băuturi răcoritoare și bere, tutun) intenționează să-și 
extindă capacitatea de lucru prin realizarea de noi construcții și amenajări, constând în : 

- hala industrială P înalt (zona producție+depozitare ), parțial P+1 (zona corp social) 
- anexe funcționale (PT, bazin retenție ape pluviale, fumoare, etc.) 
- reorganizare acces din drumul privat, cabină poartă 
- alei carosabile și pietonale, parcări pentru vizitatori și tiruri 
- spații verzi amenajate și plantații de protecție (spre zonele „IS” de pe parcelele învecinate) 
- utilități, rețele tehnico-edilitare, împrejmuiri, panouri publicitare, organizare de șantier, etc 

 
Construcțiile și amenajările propuse urmează a fi amplasate pe terenul situat în planul 2 al incintei, 

în zona funcțională care în PUG aprobat (2019) figurează ca „instituții și servicii” – „IS”. 
Indicatori spațiali construcții propuse (estimativ) : 
- supr. constr. = 9860 mp 
- supr. desf. =  10217 mp 

 
Indicatori spațiali rezultați total incintă (estimativ) : 

 
 
 
 

 
Indicatori urbanistici rezultați total incintă (estimativ) : 

 
Indicator 
urbanistic 
rezultat 

Raportat la zona „ID / IS” Conf. PUG  
pt. zona  
„ID/IS” 

fără cedare 
(85833 mp) 

cu cedare * 
(83803 mp) 

- POT % 23,76 24,33 50 

- CUT 0,24 0,25 2,00 

 * pentru amenajare rampă acces pasaj denivelat (2030 mp) 

 

Indicator spațial  Existent Propus Rezultat 

- supr constr. (mp)   10533    9860   20393 

- supr. desf. (m)   10849  10217   21066 



 
 
3.2. Propuneri urbanistice   

 
 În acest scop, se propun următoarele intervenții urbanistice : 
  

►schimbare destinație teren (62870 mp) din „zonă instituții și servicii” – „IS”, parțial în :  
 

 zona mixtă unități industriale (nepoluante), depozitare, instituții și servicii – „ID / IS” (60840 mp) 
pentru care se propun ca indicatori urbanistici maximali (informativ) :  

 
 
 
 
 
 
 

1 în zona de depozitare 
* măsurați de la cota terenului amenajat, iar pentru instalații tehnologice se admit și înălțimi mai mari 

 

 zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicaţie rutiere – „Ccr” (2030 mp pentru 
construire pasaj denivelat propus la intersecția DN 1 / str. Buda și amenajării tramei stradale aferente)  
 
Notă : Pentru o mai bună înțelegere a modificărilor propuse, prezentăm mai jos 
 

BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV TEREN STUDIAT – pe zone funcționale : 

 
 

 
 
 
 
 
 

* după cedare 2030 mp pentru amenajare pasaj denivelat 

 
►Accese, circulații, parcări : 
- se menține accesul actual din DJ 101 I (Bd. Republicii) pentru unitatea existentă 
- se repoziționează accesul secundar dinspre drumul privat (care se formează din str. Buda) 
- se propune extinderea spațiilor de parcare pentru vizitatori și tiruri 

 
►Profile drumuri :  
 Se preiau profilele propuse prin PUZ pasaj aprobat, pentru : 

- str. Buda : profil „B – B” (22,00 m între aliniamente, cu 14,00 m parte carosabilă) 
- drum Decathlon și Leroy Merlin : profil „A – A” (14,00 m între aliniamente, cu 8,00 m carosabil)  

- drum Decathlon : profil „A – A” (13,50 m între aliniamente, cu 7,00 m parte carosabilă) 
       Pentru DJ 101 I (Bd. Republicii) se preia profilul „51.1” din PUG aprobat (36,00 m între aliniamente, 
cu 28,00 m parte carosabilă) 
 
 
 
 

Indicator 
urbanistic 

Conf.  
PUG 

Propus prin 
PUZ 

- POT % 50 50 

- CUT 2,00 2,00 

- Rh 
Hmax coamă 

S+P+2 
15 m * 

S+P+5 echivalent 1 
18 m * 

Destinația urbanistică   existent propus 

 zona mixtă unități industriale, depozitare, instituții și servicii – „ID/IS”   22963 83803 * 

 zona instituții și servicii – „IS”   62870     - 

 zona spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement – „SP”,  
subzona spații verzi amenajate, agrement și perdele de protecție – „SP1”  

   5353   5353 

 zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicaţie rutiere – „Ccr”    3934   5964 

Total studiat  95120 95120 



 
  
      ►Retragerea construcțiilor : 
   față de drumuri :  

- la DJ 101 I / Bd. Republicii (profil „51.1” din PUG) : 
o 72,00 m / ax, respectiv 57,00 m / aliniament 

- la str. Buda (profil „B – B” din PUZ) :  
o 51,00 m / ax, respectiv 37,00 m / aliniament  

- la drum Decathlon și Leroy Merlin (profil „A – A” din PUZ) : 
o 75,00 m / ax, respectiv 68,00 m / aliniament 

- la drum Decathlon (profil „A – A” din PUZ) : 
o 13,75 m / ax, respectiv 7,00 m / aliniament 

   față de celelalte laturi :  
- 12,00 m / latura de est (prezența LEA 20 kV și conducta gaze) 
- conform condițiilor impuse de administratorii de rețele și conducte din zona studiată 
 

►terenul studiat va aparține noului UTR nr. 42A 

       
►Utilități : se menține modul de rezolvare existent  

       
►Spații verzi :  
- se menține zona „SP1” din incintă (ca amplasare conf. PUG aprobat) și ca suprafață (5353 mp)  
- se propun noi spații verzi decorative precum și plantații de protecție (spre zona „IS” învecinată)  
astfel încât – împreună cu sbz. „SP1” existentă – să se asigure 20 % din suprafața totală a zonei zonei 
„ID/IS” (vezi Bilanț teritorial incintă)   

       
►se instituie zone de protecție tehnică de-a lungul rețelelor și conductelor, conform condițiilor impuse  
 

      ►se mențin reglementările din PUG aprobat pentru parcelele învecinate (zonă funcțională, indicatori 
urbanistici maximali, regim de înălțime și aliniere, restricții de construire, etc.) 

 
CAPITOLUL 5 – OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI  

 
Activitățile de producție (nepoluante) vor contribui și în continuare la creşterea puterii economice a 

comunei Blejoi, utilizarea forţei de muncă locale și dezvoltarea urbanistică a zonei prin mobilarea teritoriului 
şi echiparea tehnico – edilitară. 
 

Precizări importante  
 

      Toate costurile privind lucrările propuse (construcţii, infrastructură, amenajări), inclusiv cele legate  
de proiectare (urbanism, arhitectură, avizare, aprobare) vor fi suportate în totalitate de către investitor. 

 

     După aprobarea documentației urbanistice și pentru realizarea investiției respective, investitorul  
va solicita Primăriei comunei Blejoi, eliberarea unui alt certificat de urbanism, document în care vor fi 
menţionate condițiile din PUZ și avizele specifice construirii unui astfel de obiectiv. 

 
      Întocmit, 

     arh. Andreea Aluchi          
 
 





Indicatori spațiali existenți (clădiri) :  
- supr. construită =    10533 mp  
- supr. desfășurată = 10849 mp 

 
Indicatori urbanistici (clădiri) : 

 
 
 
 
 
 
 

Indicator 
urbanistic 

                                E  X  I  S  T  E  N  T  
Conform 
PUG pentru 
zona „ID/IS” 

Rap. la supr. 
total teren 
(91186 mp) 

Rap. la supr. curți-construcții 
din incintă : 
- 28346 mp, din acte / 
- 28316 mp, din măsurători 

Rap. la supr.  
zonei „ID/IS” 
din incintă : 
(22963 mp) 

- POT % 11,55 37,16 / 37,20 45,86 50 
- CUT  0,12 0,38 / 0,38 0,47 1,50 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT TEREN STUDIAT – conform PUG aprobat – pe zone funcționale : 
 

Destinație urbanistică UTR 42 
  (mp) 

UTR 39 
  (mp) 

UTR 44 
  (mp) 

 Total studiat 
      (mp) 

• zona mixtă unități industriale, depozitare, instituții și servicii – „ID/IS”  
(din tab. : 28316 mp – 5353 mp) 

 22963       -      -     22963 1 

• zona instituții și servicii – „IS” (din tab. : 60840 mp + 2030 mp)  62870       -      -     62870 1 
• zona spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement – „SP”, 
subzona spații verzi amenajate, agrement și perdele de protecție – „SP1”  
(din tab. : S1 ÷ S6) 

   5353       -      -       5353 1 

• zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicaŃie rutiere – „Ccr”      -   2282 
(DJ 101 I) 

   1652  
    (str.Buda) 

      3934 

Total studiat 91186  2282   1652    95120 
1 propr. SC MAYR MELNHOF PACKAGING SRL (total 91186 mp) 



BILANȚ TERITORIAL COMPARATIV TEREN STUDIAT – pe zone funcționale : 
 
 

 

 

 

 

 

 

* după cedare 2030 mp pentru amenajare pasaj denivelat 

Destinația urbanistică   existent propus 
• zona mixtă unități industriale, depozitare, instituții și servicii – „ID/IS”   22963 83803 * 
• zona instituții și servicii – „IS”   62870     - 
• zona spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement – „SP”,  
subzona spații verzi amenajate, agrement și perdele de protecție – „SP1”  

   5353   5353 

• zona căi de comunicații – „CC”, subzona căi de comunicaŃie rutiere – „Ccr”    3934   5964 
Total studiat  95120 95120 

pentru care se propun ca indicatori urbanistici maximali (informativ) :  
 

Indicator 
urbanistic 

Conf.  
PUG 

Propus prin 
PUZ 

- POT % 50 50 
- CUT 2,00 2,00 
- Rh 
Hmax coamă 

S+P+2 
15 m * 

S+P+5 echivalent 1 
18 m * 
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