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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA I
PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU

„SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI INDUSTRIE SI
DEPOZITE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA LOCUINTE, ZONA SPATII VERZI SI CAI

DE COMUNICATIE PENTRU PARCELARE 
(ZONA ST. 31.473 mp)

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  comunica  REZULTATUL  INFORMĂRII  ȘI  CONSULTĂRII
PUBLICULUI ÎN ETAPA I.

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal are suprafata zonei studiate de 31473 mp si 
aparține:

- S.C. INSPET S.A.- (S=21039 mp) teren situat in Comuna Blejoi, sat Blejoi, strada Republicii, nr. 55, 
T-15, Parcelele Cc 87/41, 87/42, 87/43, 87/44, NC 21352;

- domeniului public al județului Prahova - (S=6659 mp)  - DJ 101I (strada Republicii); 
- domeniului public al Comunei Blejoi (S=3775 mp) - Soseaua Buda .
- Beneficiar P.U.Z.: S.C. INSPET S.A.            
- Proiectant de specialitate - S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.
- Arhitect: BOGDAN GEORGESCU

          P.U.Z.-ul are ca scop „SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII 
SI INDUSTRIE SI DEPOZITE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA LOCUINTE, ZONA SPATII 
VERZI SI CAI DE COMUNICATIE PENTRU PARCELARE”

Zonificarea funcţională – reglementări , bilant teritorial , indicatori urbanistici

Se propune ca terenul studiat sa apartina unui nou UTR  cu  urmatoarele reglementari urbanistice: 

Destinatia va fi urmatoarea:- L1 – Subzona locuinte individuale 

POT propus =  35%

CUT propus  = 1.05

Rh max. = S+P+2

- IS – Zona Institutii si servicii 

POT propus =  50%

CUT propus  = 1.50

Rh max. = S+P+2+M



- SP1 – Subzona spatii verzi amenajate, agrement si perdele de protectie 

POT propus =  10%

CUT propus  = 0.10

Rh max. = S+P

Ca urmare a cererii înaintată de beneficiar, înregistrată la Primăria comunei Blejoi cu nr. 3894/ 
22.02.2022, a fost demarata procedura de informare a populației cu privire la intenția de
elaborare a P.U.Z. în scopul: „SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI
INDUSTRIE SI DEPOZITE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA LOCUINTE, ZONA SPATII 
VERZI SI CAI DE COMUNICATIE PENTRU PARCELARE ” în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Prin Anunțul cu nr. 4035/ 23.02.2022 s-a adus la cunoștința publicului intenția de elaborare a Planului 
Urbanistic Zonal mai sus amintit, prin trimiterea de scrisori recomandate catre  persoanele interesate 
(proprietarii terenurilor invecinate), afisarea la avizierul Primariei comunei Blejoi si pe site-ul institutiei.
           Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind elaborarea
propunerilor preliminare a P.U.Z. in perioada 28.02.2022 – 14.03.2022 prin:
- scrisori depuse la Registratura Primăriei comunei Blejoi (în perioada indicată)
- fax la nr. 0244-410445
- email la adresa: urbanism. primariablejoi@yahoo.com

- scrisori prin poștă pe adresa instituției (cu data de trimitere în perioada indicată)
            Documentația expusă/disponibilă pentru consultare la sediul Primăriei comunei Blejoi, Calea Buzau, nr. 
10 - la Biroul 6 – Urbanism, nu a fost solicitată sau consultată de niciun cetățean.
În perioada indicată s-a primit o recomandare/ propunere din partea S.C. Mannheimer Stein S.R.L. , inregistrata 
cu nr. 5738/ 21.03.2022, in care se solicita ca:

-in cazul realizarii de locuinte cu regim de inaltime P+1E, retragerea fata de limita posterioara a loturilor sa fie 
de min 3 m;

- in cazul realizarii de locuinte cu regim de inaltime P+2E, retragerea fata de limita posterioara a loturilor sa fie 
de min 4 m;

S.C. BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L. prin arhitect Bogdan Georgescu, a emis un punct de vedere in 
data de 04.04.2022, prin care a comunicat ca retragerea catre terenurile proprietatea S.C. Mannheimer Stein 
S.R.L., a fost modificata la 3 m, asa cum se poate observa sin in noua plansa de Reglementari Urbanistice, 
regimul de inaltime, ramanand acelasi si anume P+2E. In urma comunicarii acestuia nu s-au mai inregistrat alte 
propuneri. 

Întocmit,
Inspector urbanism

Camelia Basag

mailto:primariablejoi@yahoo.com

