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

“MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER PARK 2, UTR 48/48B”

(S studiata=100725 mp)

AMPLASAMENT:  INTRAVILAN, Comuna Blejoi, sat Blejoi, T-12.

Terenul  studiat  în  suprafață  totală  de  100725  mp  este  proprietatea  următorilor  proprietari:
- SC Petroconsult Invest SRL, S=28841 mp

- SC Keller Construct SRL, S=9411 mp

- SC Heveco Properties SRL, S=2000 mp

- SC MCCA Logistic Services & Solutions SRL, S=5000 mp

- Comuna Blejoi, S=602 mp (De 80/76)

- SC West Park Invest SRL, S= 18080 mp

-SC Lumina Instituții de Învățământ SA, S=11000 mp.

- Heinrich Doron, S=2118 mp

- SC Mol Romania Petroleum Products SRL, S=1660 mp

- SC Mol Romania Petroleum Products SRL, S=73 mp

- SC West Park Development SRL, S= 1285 mp

- SC Petroconsult Invest SRL, S=4027 mp

- Comuna Blejoi, S=16161 mp (domeniul public)

- Comuna Blejoi, S=467 mp

INIŢIATOR: COMUNA BLEJOI

ELABORATOR : S.C. ARHISIMBOL S.R.L. PLOIEȘTI
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mailto:blejoiprahova@yahoo.com


Argumentare: Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor  a Planului Urbanistic Zonal 
având ca obiect, “MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER PARK 2, UTR 48/48B” 
(S studiata=100725 mp)

Conform PUG, zona de studiu este alcatuita astfel: 

1. Zona de modificari ale reglementarilor urbanistice  si ridicare de restrictii de construire din
UTR 48, sub UTR 48.B, care afecteaza suprafata de teren de 36996 mp (proprietari interesati),
inclusiv terenuri utilizate pentru circulatii publice cu spatii verzi incluze, etc – teren in domeniul
public al comunei Blejoi. 

2. Zona de influenta extinsa (10,07 ha) alcatuita din vecinatatile studiate in PUZ, cuprinzand
terenuri din UTR 48, UTR 48A, respectiv partial din UTR 49.

Terenul studiat este situat in intravilan si are categoria de folosinta arabil, drum si spatiu
verde.  Destinatia  urbanistica  este  pentru  zona  IS  –institutii  si  servicii,  subzona  Institutii  si
servicii de interes general. Zona are interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ.

PROPUNERI

Terenul ce urmeaza a fi reglementat in vederea amplasarii unor investitii ocupa partial
UTR 48, fiind delimitat un nou subUTR 48B.

OBIECTUL PUZ

In vederea dezvoltarii investitiilor pe terenul studiat este necesara intocmirea unui PUZ
pentru modificarea reglementarilor si ridicarea restrictiilor de construire aprobate prin PUG.

Se propune delimitarea unui nou sub UTR 48.B.

Modificarea zonificarii functionale din zona /subzona”IS”, „CC”, „SP1” astfel:

-Zona IS (Institutii si servicii), subzona Iscx (institutii si servicii complexe, comert, invatamant,
sa) pe tot terenul studiat, mai putin strazile de acces.

-Zona CC (cai de comunicatie) - subzona CCr (cai de comunicatie rutiera) pentru traseul propus
al strazilor de desrvire, acces teren si legatura cu reteaua de strazi din Cartier Park 1 si Park2 si
de acces din Mun. Ploiesti/ spre DN1.

-Zona SP (spatii verzi,  perdele de protectie)– subzona SPs (spatii verzi publice sau private –
scuaruri).

Principalii indicatori urbanistici pt subUTR 48.B

-Se propun pentru:

-  zona functionala IS, subzona Iscx – subzona pt institutii complexe: 

POT max=50%, CUT max=1,5, regim de inaltime max P+6E, Hmax=27m.



- Subzona Isinv. –subzona pentru institutii de invatamant: POT max=25%, CUT max=1,5,
regim de inaltime max P+4E, Hmax=1,8 m.

Restul reglementarilor raman neschimbate, conform prevederilor PUG.

Reglementarile specifice pentru zona studiata, care modifica prevederile PUG, vor fi stabilite
prin RLU aferent PUZ ce se va intocmi.

 Primăria Comunei Blejoi, prin Serviciul Urbanism a demarat procedura de informare a 
populației pentru P.U.Z. “MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER PARK 2, 
UTR 48/48B” (S studiata=100725 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. 24208/ 10.12.2022 s-a adus la cunoștința publicului
intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal mai sus amintit.
Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind elaborarea
propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic Zonal prin:
- adrese depuse la registratura din cadrul Primăriei Comunei Blejoi (în perioada indicată)
- 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 Buzău, nr. 10 - la Biroul Urbanism -  nu a fost solicitată de nicio persoana.

Întocmit,
Camelia Basag – inspector urbanism


