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

Tel. 0244410445/410660, fax 0244410445, e-mail blejoiprahova@yahoo.com
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                               Nr. 4784/ 07.03.2022 

ANUNȚ INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL“MODIFICARE ȘI
RIDICARE RESTRICȚII CARTIER PARK 2” (S studiata=380000 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 anunță intenția de elaborare a planului urbanistic zonal. 

Terenul este situat in Comuna Blejoi, sat Blejoi, T-14, T-12 si aparține:
- S.C. CALLISTO INVESTMENT S.R.L., (S= 8710 mp 
- domeniului public al Comunei Blejoi, S=27396 mp
- MD Stoica D. Gheorghe, S=2401 mp
- MD Tudor M. Stelian, S=1000 mp
- Ion Toma, S=4029 mp
- SC Modul Park Investment SRL, S=2785 mp
- SC Ceetrus Romania SRL, SC Auchan Romania SA, S=8443 mp
- SC Petroconsult Invest SRL, S=162938 mp
- SC Rope Acces Construct SRL, S=14695 mp
- SC Keller Construct SRL, S=9411 mp
- SC Heveco Properties SRL, S=2000 mp
- SC MCCA Logistic Services & Solutions SRL, S=5000 mp
- SC West Park Invest SRL, S= 117153 mp
- Heinrich Doron, S=12304 mp
- SC Mol Romania Petroleum Products SRL, S=1735 mp
- Beneficiar PUZ: COMUNA BLEJOI.
- Proiectant de specialitate - S.C. ARHISIMBOL S.R.L. Ploiesti, 
- Arhitect Gabriela Mircea. 
Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului

urbanistic zonal în perioada 15.03.2022 – 05.04.2022. 
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 0244/522021.
                                                                                                                                      Intocmit, 

                                                                                                                     Inspector Camelia Bașag 

mailto:urbanism.primariablejoi@yahoo.com


  



Ploiești,  strada  Maramureș

nr.12
Tel./Fax: 0244/522021; E-mail: arhişimbol@yahoo.com

P.U.Z. „MODIFICARE SI RIDICARE RESTRICTII 
CARTIER  PARK 2” COM. BLEJOI, JUD. PRAHOVA

        Pr.nr.4/29                             Faza: CERTIFICAT DE URBANISMPr.nr.4/29                             Faza: CERTIFICAT DE URBANISM

-- MEMORIU  JUSTIFICATIV –MEMORIU  JUSTIFICATIV –

CAPITOLUL 1 – DATE GENERALE

 Denumirea:  
P.U.Z. „ MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER  PARK 2” 
COM. BLEJOI,  JUD.PRAHOVA (38ha, UTR 48.A)

 Faza:  CERTIFICAT DE URBANISMCERTIFICAT DE URBANISM 

 Amplasament:  COM. BLEJOI, JUDEȚUL PRAHOVA COM. BLEJOI, JUDEȚUL PRAHOVA 

 Initiator:  COMUNA  BLEJOI  COMUNA  BLEJOI  

 Proiectant:  S.C. ARHISIMBOL SRL PLOIEȘTI   S.C. ARHISIMBOL SRL PLOIEȘTI   

CAPITOLUL 2 – SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Documentaţia prezentă este intocmită în vederea eliberării Certificatului de Urbanism

pentru elaborare P.U.Z. “MODIFICARE ȘI RIDICARE RESTRICȚII CARTIER PARK 2 - COM

BLEJOI, JUD. PRAHOVA”  .

Terenul studiat în suprafaţă de 380000 mp – teren și vecinătăţi – este amplasat în

intravilanul Com. Blejoi, în Cartierul Park 2, la limita administrativă a UAT Comuna Blejoi. 

Conform P.U.G.  aprobat  al  Comunei  Blejoi,  zona  de  studiu  din  Cartierul  PARK  2,

suprafaţa delimitata  S1-23 = 380000mp, este alcătuită astfel:

1. zona de modificări ale reglementărilor urbanistice   din  UTR 48,  subUTR 48.A   care

afectează suprafaţa de teren de 325000mp (proprietari interesaţi), inclusiv terenuri

utilizate pentru circulaţii publice, spaţii verzi etc- teren în domeniul public al comunei

Blejoi;  

2.   zona  de  influenţă  extinsă (38ha)  alcatuită  din  vecinatăţile  studiate  în  PUZ,

cuprinzănd  terenuri din UTR 47 (centrele comerciale) , respectiv UTR 45 (Benzinăria

MOL), precum și terenuri din Cartier PARC 1-UTR 46 (proprietari persoane fizice și
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juridice, drumuri de exploatare în domeniul public), pe diferenţa de suprafaţă de

5.5ha.

Terenul  intravilan  prezentat  mai  sus,  ce urmează a  fi  reglementat,  este situat  pe

partea dreaptă a DN1 Centura Vest pe sensul de mers dinspre Bucuresti spre Brașov, este

delimitat la vest de proprietăţile centrelor comerciale Auchan si Serus, la nord de drumurile

de exploatare spre Cartier Parc 1, iar la sud de limita UAT a Municipiului Ploiești și face

parte din Cartierul Park 2, Com. Blejoi fiind situat în UTR 48.  

UTR 48   –   reglementari existente  

Terenul studiat este intravilan și are categoria de folosinţă: „arabil”, „drum asfaltat” ,

„drum de exploatare”, „spatiu verde”.

Destinatia urbanistică: 

Zona „I.S.” – instituţii și servicii, 

Subzona: Instituţtii și servicii de interes general.

Utilizarea terenului

Terenul este prevazut a se utiliza pentru: zonă de instituţii  și servicii  complexe de

interes general,  zonă  căi de comunicaţie rutieră și amenajări  aferente,  zonă echipare

edilitară, zone verzi. 

Utilizări interzise:

În  zona  studiată  este  interzisă  utilizarea  terenului  pentru  realizarea  de  unităţi

economice specifice zonelor industriale poluante si care genereaza trafic intens:

- Unităţi economice poluante și care generează trafic intens

- Depozite en-gros

- Funcţiuni care genereaza trafic greu și cu frecvenţă ridicată

- Pltăforme de precolectare a deșeurilor.

Sunt instituite interdicţii temporare și permanente de construire sau restricţii impuse

de zonele de protecţie pentru lucrările de drumuri și reţele tehnico-edilitare,  de profilul

străzilor  existente și  propuse, LEA, reţele  de transport  produse petroliere,   de zona de

siguranţă și protecţie căi de circulaţie rutieră și feroviară și de zonele verzi, terenurile fiind

rezervate  trecerii  în  domeniul  public  a  unor  suprafeţe  de  teren  necesare  realizării

obiectivelor de utilitate publică (străzi,  intersecţii,  trasee de reţele propuse sau deviate,

precum și de realizarea tramei principale de circulaţie carosabilă și pietonală, spaţii verzi).

In acest perimetru sunt identificate vestigii arheologice care instituie zone de protecţie ale
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siturilor  arheologice  pe  o  rază  de  100m și  presupun  cercetări  de  specialitate  prealabil

construirii. 

Interdicţii temporare:

Zona are interdicţie temporară de construire pâna la elaborare PUZ.

Restricţii de construire:

1. Siturile arheologice de pe teritoriul comunei Blejoi (conform punct de vedere

Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova) sunt: 

- Tumuli : 1, 2, 3, 4

- Zone de protecţie tumuli: 1, 2, 3, 4 si parţial 5.

Construirea în aceste zone este permisă condiţionat de:

- obţinerea avizului DJCPCN Prahova. 

- studierea și reglementarea zonelor și  descarcarea de sarcină arheologică anterior

autorizării construirii.

2. Terenuri  destinate  obiectivelor  publice,  rezervate  trecerii  în  domeniul  public

(străzi  pentru  circulaţie  pietonala  majoră  și  legatura  în  terirtoriu,  rezolvare

intersecţii, prospecte străzi propuse).

3. Zone de protecţie a unor reţele de transport produse petroliere.

4. Zone de sigurantţă și protecţie CF.

Indicatori urbanistici: 

Terenul ce urmeaza a fi  reglementat  în vederea amplasarii  unor investitii  prevede

următorii indicatori urbanistici pentru Zona de instituţii și servicii „IS” : 

- POT max.= 50%, CUT max.= 1,5, 

- Regim de inaltime = S+P+2E, Hmax= 10m cornisa/12 m maxim.  

 
CAPITOLUL 3 – PROPUNERI 

Terenul  ce  urmează a  fi  reglementat  în  vederea  amplasării  unor   investiţii  ocupă

parţial UTR 48. 

Terenul are acces carosabil si pietonal, parţial cu trasee de biciclete, din drumurile

publice, astfel:

- din DN1 – acces carosabil cu relaţie 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 circulaţie 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,  reţeaua  principală  de  străzi  a

cartierului se compune din o reţea de artere principale care nu-si modifica traseele. 

Funcţiunile principale ale investiţiilor propuse pe terenul studiat sunt complexe:

- Centru comercial - spaţii comerciale

- Art Center – funcţiuni culturale /expozitionale, funcţiuni servicii/spaţii birouri

- Clubhaus  – funcţiuni  servicii  complexe/spaţii  pentru birouri,  alimentaţie  publică și

facilităţi sportive

- Hala  Logistică,  birouri,  spaţii  sociale  –  funcţiuni  de  depozitare  bunuri  de  larg

consum/servicii complexe 

- Clădiri  hotel,  alimentaţie  publică  –  funcţiuni  complexe/  functiuni  hoteliere,

alimentaţie publică

- Clădiri pentru învaţămant  – funcţiuni de servicii publice sau private în învăţământ  

- Parcuri, scuaruri, spaţii verzi si de agrement, terenuri de sport, promenada si loisir –

funcţiuni de spatii verzi publice sau private.

 Construcţiile noi se vor amplasa doar în condiţiile eliberării terenurilor de sarcini,

după  devierea  reţelelor  magistrale  ce  traversează  terenul,  cu  respectarea  condiţiilor

avizatorilor, se vor respecta prevederile Codului Civil, normele sanitare, PSI, de protecţie a

mediului și a reglementarilor urbanistice generale. 

Prin proiect  se vor asigura si accese pentru persoanele cu handicap, conf.  Ordin

MLPTL nr. 649/2001, OUG nr. 102/1999 si Legii nr. 510/2002.

Autorizarea executării lucrarilor de construire în această zonă va fi permisă numai

după amenajarea tramei stradale, conform soluţiilor din PUZ și a Studiului de circulaţie de

fundamentare,  cu  respectarea  corelării  cu  soluţiile  generale  ale  Studiilor  de  circulaţie

aprobate anterior, care au fundamentat PUZ/PUG aprobate.

Se vor stabili reglementări referitoare la condiţiile de amplasare, ocupare a terenului

și de conformare a construcţiilor prin  RLU aferent PUZ. 

Se vor stabili restricţii, interdicţii și condiţii de realizare a lucrărilor publice și private

și de rezervare a terenurilor pentru lucrări publice/trecerea în domeniul public a acestora.
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Volumetria  si  expresivitatea  arhitecturala  vor  fi  adecvate  funcţiunii  și  zonei  de

amplasare. 

CAPITOLUL 4 – OBIECTUL P.U.Z.  

In vederea dezvoltarii  investitiilor  pe ternul studiat   este necesara intocmirea unui

plan urbanistic zonal de modificare a reglementarilor aprobate prin PUG pentru zona de

amplasament. 

Se propune delimitarea unui nou UTR:  SubUTR 48.A.

In  Planul  Urbanistic  Zonal  pentru  SubUTR 48.A, se  vor  trata  următoarele

categorii de probleme: 

1. Ridicarea restricțiilor de construire   prin elaborarea și aprobarea unui PUZ pe

terenul UTR 48 – prin reglementarea parţială a acestuia,  pe noul  subUTR 48.A.

propus. 

In cadrul analizării soluţiilor pentru ridicarea restricţiilor care grevează terenul se vor

mai trata:

- Modalitatea de rezolvare a descărcării de sarcină arheologică (tumuli și zonele de

protecţie)

- Soluţiile de devieri și protecţie reţele pentru eliberarea terenului destinat amplasării

obiectivelor de construcţii.

- Ridicarea  restricţiilor  pentru  realizarea  căilor  de  acces  și  de  circulaţie  rutieră  de

distribuţie, rezervarea terenurilor pentru reţeaua de străzi de distribuţie și de acces,

rezolvarea intersecţii și modernizări intersecţii.

2. Modificarea Zonificării funcționale   

- modificarea zonificării funcţionale   din Zona /subzona „IS”, ”CCr”, „SP1” astfel : 

- Zona „IS”(zona instituţii si servicii) - subzona „IScx” ( instituţii și servicii complexe

comerţ, invăţământ, ș.a.)- pe partea de sud a terenului, spre străzile de acces din

Mun. Ploiești; 

- Zona „ID” (zona unităţilor de depozitare) - subzona „D” (depozitare)- pe partea

de nord a terenului, sp re Cartier Parc 1;

- Zona „CC” (zona cai de comunicatie) – subzona „CCr” (cai de circulaţie rutieră); 

- Zona  „SP”  (zona spaţii verzi,  perdele de protecţie)- subzona  „SPp”(spaţii verzi

protecţie),” SPs” (spaţii verzi publice sau private – scuaruri).
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- modificarea  și  reconfigurarea  reţelei  de  străzi   de  deservire  a  amplasamentelor

studiate corelată cu reţeaua principală de străzi aprobata prin PUG, prin PUZ Cartier

PARC  1,  stabilite  în  baza  Studiilor  de  circulaţie  care  au  fundamentat  soluţiile

aprobate (Studiul  de circulaţie pentru zona de nord a Mun. Ploiești  și Studiul  de

circulaţie aferent PUZ Cartier Parc 1) , precum și elaborarea unui Studiu de circulaţie

de fundamentare a soluţiilor din PUZ, bazat pe previziunile de trafic ale investiţiilor

ce urmează a se amplasa pe teren. Traseele propuse pentru legătura cu accesul

rutier din DN1 în Mun. Ploiești – tronsonanele II si  III, amplasate pe teritoriul Com

Blejoi  (zona  centrelor  comerciale  Cartier  Park  2)  și  legătura  cu  traseele  reţelei

principale de circulaţie din Cartier Parc 1 vor fi prezentate în zona de vecinătate a

terenului reglementat a PUZ. 

- modificarea  zonelor  de  protecţie  și  de  restricţii   ca  urmare  a  elaborării  studiului

urbanistic si tratării problemelor specifice.

- modificarea  RLU   privind  utilizarea  terenului,  amplasarea  în  zonă  a  construcţiilor

propuse, stabilirea Regimului de aliniere și Aliniamentului, a indicatorilor urbanistici

precum și a altor reglementari specifice.

Se vor studia implicaţiile modificărilor privind: 

 Racordarea  la  circulaţiile  publice,  continuitatea  traseelor  pietonale  și  de

bicicliști, menţinerea zonelor verzi amenajate (scuar), respectarea culoarului de reţele cu

plantaţii de protecţie și devierile de reţele specifice amplasamentului.

 Modul  de încadrare în propunerile  obiectivelor  de utilitate  publică,  statutul

juridic și  circulaţia terenurilor  din PUG;  stabilirea tuturor terenurilor   ce urmează să

treacă în domeniul public în vederea realizării obiectivelor de interes public propuse in

PUZ (drumuri și accese, spaţii verzi și alte obiective de interes public).

 Reglementări specifice – permisiuni și restricţii pentru modificările solicitate.

 Principalii indicatori urbanistici pentru subUTR 48.A. :

1. se menţin   conform prevederilor PUG aprobat pentru zonele respective,  astfel: 

-   Zona funcţională pentru unităţi de spaţiu verde  cuprinzând : „SPs” –  subzona

pentru scuaruri :  POT max.= 10%, CUT max.= 0,15 și regim de înalţime maxim P+1E

pentru  clădiri  compatibile  cu  funcţiunea  dominantă;  „SPp”  –  subzona  spaţii  verzi  de

protecţie este reglementată ca plantaţie de protecţie (fără indicatori urbanistici).
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-   Zona funcţională pentru căi de comunicaţie rutieră - „CCr” –  căi de circulaţie

rutieră: POT max.= -, CUT max.= -. 

2. Principalii indicatori urbanistici propuși pentru:

-    Zona funcţională pentru instituţii  și servicii  „IS”, subzona - „IScx” –  subzona

pentru instituţii  și  servicii  complexe:  POT max.= 70%, CUT max.= 3, regim de

înălţime max. P+6E:  H.max. = 30 m+ max. 8m, cu retragere faţă de aliniament

adecvată profilului străzii.

-    Zona unităţilor de depozitare  „ID” , subzona „D” (depozitare) se propun: POT

max.= 60%, CUT max.= 2 și regim de înălţime maxim P+2E, H.max. = 25m.

Restul reglementărilor rămân neschimbate, conform prevederilor PUG aprobat.

Reglementările specifice pentru zona studiată,  care modifică prevederile PUG,  vor fi

stabilite prin R.L.U. aferent PUZ, ce se va intocmi ca urmare a emiterii CU.

Documentaţia PUZ se va elabora conform prevederilor  Legii  350/2001 , ordinelor

MLPTL nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000 si MDRT nr. 2701/2010.

Se anexează: Plan de încadrare in PUG , sc 1:5000 (delimitarea zonei de studiu).

Î N T O C M I T,

S.C. ARHISIMBOL SRL 

Arh. Gabriela MIRCEA
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