
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

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

e-mail blejoiprahova@yahoo.com

                                                                                                                      Nr. 11725/ 15.06.2022 

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa I privind intenția de elaborare P.U.Z. pentru
Ridicare restrictie de construire institutii si servicii si reglementare indicatori urbanistici si amenajare

drum acces  (zona studiata = 75 685 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.

-Zona studiata = 75 685 mp
- Zona reglementata = 48 509 mp
- Beneficiar P.U.Z.: S.C. INSPET S.A.            
- Proiectant de specialitate - S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.
- Arhitect BOGDAN GEORGESCU
Terenul (zona reglementata) care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal este:

 NR. CADASTRAL 22337 (Sup. 3.461 mp), in proprietatea S.C. INSPET S.A., in conformitate cu 
actul de dezmembrare autentificat cu nr. 4233 / 11.07.2008, emis de Notar Public Ivan Constantin si a
extrasului de carte funciara nr. din, aflat in intravilanul Com. Blejoi.

 NR. CADASTRAL 21582 (Sup. 18.228 mp), in proprietatea S.C. INSPET S.A. in conformitate cu 
contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr. 1793 / 07.10.1996, emis de Notar Public Botezatu 
Ion, incheiere de rectificare nr. 7936 / 13.12.2005, emis de Notar Public Botezatu Ion, Conventia 
autentificata cu nr. 1936 / 08.11.1996, emis de Notar Public Botezatu Ion, contract vanzare 
cumparare autentificat cu nr. 1853 / 22.10.1996 si cu extrasul de carte funciara nr. din, aflat in 
intravilanul comunei Blejoi.

 NR. CADASTRAL 21553 (Sup. 2.236 mp), in proprietatea S.C. INSPET S.A., in conformitate cu 
contractul de anzare-cumparare autentificat cu nr. 98 / 15.01.2002, emis de Notar Public Lupu Maria 
Luiza si cu extrasul de carte funciara nr. din. aflat in intravilanul comunei Blejoi.

 NR. CADASTRAL 21575 (Sup. 4.527 mp), in proprietatea S.C. INSPET S.A. in conformitate cu 
contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1835 / 17.10.1996, emis de Notar Public Botezatu
Ion si cu extrasul de carte funciara nr. din, aflat in intravilanul comunei Blejoi.

 NR. CADASTRAL 21687 (Sup. 10.553 mp),  proprietatea S.C. INSPET S.A. in conformitate cu 
contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 22800 / 31.10.1995, emis de Notar Public 
Botezatu Ion, contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr.  16102 / 10.08.1995, emis de 
Notariatul de Stat Prahova si cu extrasul de carte funciara nr. din, aflat in intravilanul comunei Blejoi.

 NR. CADASTRAL 32020 (Sup. 4.884 mp), proprietatea numitului PETRE BOGDAN 
CONSTANTIN, in conformitate cu Act Administrativ nr. 22849, din 15/11/2021 emis de COM. 
BLEJOI; Act Notarial nr. 1930, din 16/06/2005emis de BNP LASLO CRISTINA CARMEN; Act 
Notarial nr. 3039, din 24/09/1996 emis de B.N.P. VIOR ION; aflat in intravilanul comunei Blejoi.

 NR. CADASTRAL 27294 (Sup. 4620 mp), proprietatea numitului PETRE BOGDAN 
CONSTANTIN, in conformitate cu Contract De Vanzare Cumparare nr. 1131, din 15/03/1996 emis 



de NP DINU GHEORGHE si POPESCU IMOLA SI POPESCU MIHAIL MARIUS, in conformitate 
cu Contract De Vanzare Cumparare nr. 1234, din 12/05/2003 emis de NP LUPU MARIA.

In zona studiata sunt cuprinse si urmatoarele suprafete de teren:

 suprafata studiata DN 1 (domeniului public al statului), S=5091 mp; 
 suprafata studiata DN 1B (domeniului public al statului), S=11186 mp.
 NC 24793, S studiata =7281 mp (proprietatea SC LEROY MERLIN SRL).
 NC 24794, S studiata =948 mp (proprietatea SC LEROY MERLIN SRL).
 NC 24795, S studiata =1357 mp (proprietatea SC LEROY MERLIN SRL).
 NC 24612, S studiata =1300 mp (proprietatea MLS PROIECT PLOIESTI SRL).

 P.U.Z.-ul are ca scop „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE INSTITUTII SI SERVICII SI 
REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI SI AMENAJARE DRUM ACCES  (ZONA STUDIATA = 
75 685 mp)

EXISTENT – Conform prevederilor  P.U.G /RLU

In prezent destinatia terenului in conformitate cu planurile urbanistice actuale: zona institutii si servicii – IS

Actualmente terenul se afla in UTR 42 cu:

- IS INSTITUTII SI SERVICII – POT = 50% si CUT = 1,50

Rh max = S+P+2

H.max= 10 m la cornisa si 12 m la coama

PROPUNERE

Zonificarea funcţională – reglementări , bilant teritorial , indicatori urbanistici

Se propune ca terenul studiat sa apartina unui nou UTR  si anume 

UTR   NOU 42 A cu  urmatoarele reglementari urbanistice: 

Destinatia va fi urmatoarea: - IS – Zona Institutii si servicii 

POT propus =  50%

CUT propus  = 2,00

Rh max. = S+P+3-4retras

H. max =  29 m

Ca  urmare  a  cererii  înaintată  de  beneficiar,  înregistrată  la  Primăria  comunei  Blejoi  cu  nr.  7441/
13.04.2022,  a  fost  demarata  procedura  de  informare  a  populației  cu  privire  la  intenția  de
elaborare a P.U.Z. în scopul: „RIDICARE RESTRICTIE  DE CONSTRUIRE INSTITUTII  SI  SERVICII  SI
REGLEMENTARE INDICATORI URBANISTICI SI AMENAJARE DRUM ACCES 

(ZONA STUDIATA = 75 685 mp) 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.  7934/ 21.04.2022 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 si ai terenului studiat), 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 26.04.2022 – 17.05.2022 prin:
- scrisori depuse la Registratura Primăriei comunei Blejoi (în perioada indicată)
- fax la nr. 0244-410445
- e-mail 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 nu s-a primit nici o recomandare/ propunere din partea persoanelor interesate.

Întocmit,
Inspector urbanism

Camelia Basag

mailto:primariablejoi@yahoo.com

