
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA COMUNEI BLEJOI
Nr. 1003, Tel. 0244410445/410660, fax 0244410445

e-mail blejoiprahova@yahoo.com

                                                                                                          Nr. 11630/14.06.2022

ANUNT PRIVIND CONSULTAREA PUBLICULUI IN
ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR PRELIMINARE

PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL
„ MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER  PARK 2”

COM. BLEJOI,  JUD.PRAHOVA (38ha, UTR 48.A)
ETAPAa II-a

                                                                                                                      

       In conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701din 30 decembrie 2010 pentru 
aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism" aducem la cunostinta vecinilor si 
publicului interest de a veni cu eventuale observatii si sugestii asupra propunerilor preliminare 
ale Planului Urbanistic Zonal in vederea „ MODIFICARII ȘI RIDICARII RESTRICȚIILOR 
CARTIER  PARK 2”
        Publicat astazi 14.06.2022 pe site-ul Primariei Comunei Blejoi la adresa 
www.primariablejoi.ro , sectiunea DEZBATERI PUBLICE , pe panouri conforme, rezistente la 
intemperii,  in loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate, si la avizierul Primariei comunei 
Blejoi.

DENUMIREA:  P.U.Z. „ MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER  PARK 2” 

COM. BLEJOI,  JUD.PRAHOVA (38ha, UTR 48.A)
AMPLASAMENT: Terenul este situat in intravilanul Comunei Blejoi, sat Blejoi, T-14, T-12
BENEFICIAR: COMUNA BLEJOI
ELABORATOR: S.C. ARHISIMBOL S.R. L .

PROPUNERE

Terenul ce urmează a fi reglementat în vederea amplasării unor  investiții ocupă parțial UTR 48. 

Terenul are acces carosabil si pietonal, parțial cu trasee de biciclete, din drumurile publice, 
astfel:

- din DN1 – acces carosabil cu relație de dreapta din DN1 care  asigura atât accesul rutier 
în Mun. Ploiești, prin tronson II, cât și în Cartier PARC 1, cu racordare la schema 
principală de circulație aprobată prin PUZ/PUG; 
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- Din străzile existente, în Mun. Ploiești, prin străzi de legatură cu centrele comerciale din 
Cartier PARK 2.

În conformitate cu reglementările aprobate, rețeaua principală de străzi a cartierului se compune 
din o rețea de artere principale care nu-si modifica traseele. 

Funcțiunile principale ale investițiilor propuse pe terenul studiat sunt complexe:

- Centru comercial - spații comerciale

- Art Center – funcțiuni culturale /expozitionale, funcțiuni servicii/spații birouri

- Clubhaus – funcțiuni servicii complexe/spații pentru birouri, alimentație publică și 
facilități sportive

- Hala Logistică, birouri, spații sociale – funcțiuni de depozitare bunuri de larg 
consum/servicii complexe 

- Clădiri hotel, alimentație publică – funcțiuni complexe/ functiuni hoteliere, alimentație 
publică

- Clădiri pentru învațămant  – funcțiuni de servicii publice sau private în învățământ  

- Parcuri, scuaruri, spații verzi si de agrement, terenuri de sport, promenada si loisir – 
funcțiuni de spatii verzi publice sau private.

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri asupra documentelor disponibile 
la Primaria Comunei Blejoi– Serviciul urbanism in perioada 14.06.2022 - 28.06.2022 , inte orele 
08.30 - 16.00 sau prin e-mail la adresa urbanism.primariablejoi@yahoo.com.
           Publicul este invitat sa participe la consultarea documentatiei si formularea sugestiilor (in 
scris) in perioada14.06.2022-28.06.2022 la sediul Primariei comunei Blejoi, Serviciul
Urbanism, zilnic intre orele 08.30- 16.00 sau pe site-ul www.primariablejoi.ro

 Rubrica DEZBATERI PUBLICE. 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA :
DEZBATERE PUBLICA la sediul Primariei comunei Blejoi, in data de 29.06.2022,ora 13.00.
           Observatiile sunt necesare in vederea analizarii elaborarii P.U.Z.
Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin publicare pe pagina de 
Internet a Primariei comunei Blejoi la adresa www.primariablejoi.ro, sectiunea DEZBATERI 
PUBLICE

Activitatea de informare si consultarea publicului pentru documentatiile de urbanism
si/sau amenajarea teritoriului, in termen de 10 zile de la incheierea termenului de primirea 
observatiilor si propunerilor.
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Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului:
- inspector urbanism Vasilica Licsandru – ServiciuUrbanism 
- inspector urbanism Camelia Basag 

Primaria comunei Blejoi,telefon:0244410445; int. 112; email: 
urbanism.primariablejoi@yahoo.com

Intocmit: Camelia Basag – inspector urbanism
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