
 

 

 

A N U N T 
 

 

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa  decizională, 

republicată, Primarul Comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a 

iniţiat :  Proiect de hotărâre privind  aprobarea PUZ “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) 

„ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, 

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ 

INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE 

TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE 

DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat     

TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840, care urmează a fi supus  spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, pănă la data de 14.12.2020, ora 15,30  

la secretarul general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe site-ul Primăriei 

Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

P R I M AR,                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Gheorghe Dima                                                              Nicoleta Savu 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr. 23.217 din 02.12.2020 

 

 



 
 

 P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea PUZ  “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ 

SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE 

TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ 

CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 

PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM 

ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat     

TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840 

 

 

Văzând: 

 

- Referatul de aprobare  nr. 23092/ 27.11.2020  prin care se propune aprobarea documentatiei privind 

lucrarea PUZ  “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII 

VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

(2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE 

COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 

PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM 

ACCES (Sstud = 11959 mp)’’pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI 

NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840 :   stabilirea  valabilitatii documentatiei urbanistice pana la 

aprobarea noului PUG; 

-Raportul  de specialitate  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nominalizat   în vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotarare privind  

aprobarea PUZ  “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII 

VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

(2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE 

COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, 

INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru 

imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat     TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 

840 ; 

 - avizul unic nr. 2561 din 08.07.2020, emis de Consiliul Judetean Prahova, 

  -Raportul de informare și consultare a publicului nr. 17474 din 21.09.2020; 

  -avizele Comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti ; 

 - avizul secretarului general al comunei Băcăneşti nr.23215 din  02.12.2020 ; 

 

Ȋn conformitate cu:  

- art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 , 47 şi art. 56 din Legea  nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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-Ordinul MLPAT NR. 176/N/2000  pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind   

metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului   urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000 ; 

- Ordinul MDRT  NR. 2701/2010, pentru aprobarea  Metodologiei de informare și consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 28 și art. 30, alin. (2) din Ordinul nr. 233/ 2016 pentru  aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și 

actualizare a documentațiilor de urbanism; 

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. “e” și  art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) 

„ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, 

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ 

INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE 

TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE 

DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat 

TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840 întocmit de S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.  –  

arh. Andreea Aluchi, având  avizul unic nr. 2561 din 08.07.2020, emis de Consiliul Judetean Prahova.. 

  (2) Durata de valabilitate a  documentatiei urbanistice este pana la aprobarea noului PUG. 

 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Bărcănești 

și de compartimentele cu atribuții în domeniu din aparatul de specialitate al primarului, iar hotărârea 

va fi comunicată persoanelor și autoritățiilor interesate prin grija secretarului general al comunei 

Bărcănești, județul Prahova.  

 

 
 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima 
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R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E 

pentru “Proiectului de hotarare privind  aprobarea PUZ  
“EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI 
ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

(2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI 
„ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 

PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE 

DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ 
pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, 

Cc 842, Cc 843, A 840 

 

 Avand in vedere prevederile : 

- OUG nr. 57/2019  privind aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și 

completarile ulterioare, Consiliul Local are atribuţii privind administrarea domeniului 

public şi privat al comunei. In exercitarea  acestei atribuţii, consiliul local aprobă, în 

condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. 

- Art.56 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare prevede ca  avizarea şi aprobarea documentaţiei 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile centrale şi 

teritoriale interesate. Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenjarea 

teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale 

abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu 

prevederile acesteia. 

- Art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare “ Autorizaţia de 
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construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea 
prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.” 

 
- Art. 25, 47 si 47¹ din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare: “Planul urbanistic zonal este 

instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează 

dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad 

ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană  accentuată. Planul urbanistic 

zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul 

urbanistic general. ” 

- Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind 

metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal” - indicative 

GM-010-2000; 

- Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea  sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si de urbanism, cu modificarile și completările ulterioare; 

- art 28 si art 30 alin (2) din Ordinul nr 233/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

Documentatia depusa pentru aprobarea “PUZ – “ EXTINDERE INTRAVILAN 

(7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE 
COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN 

ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE 
COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, 

INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ 
pentru imobilul situat in  comuna BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 
842, Cc 843, A 840 a fost elaborata de catre S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.  –  arh. 

Andreea Aluchi si a fost obtinut avizul unic nr. 2561 din 08.07.2020, emis de 
Consiliul Judetean Prahova. 
 

Obiectul documentaţiei îl constituie analiza posibilităţilor şi condiţiilor de 

extindere a intravilanului Comunei Bărcănești cu suprafaţa de 7672mp (aferentă nr. 

cad. 22303, T15, P A840) pentru zonă locuințe, zonă spații verzi și zonă căi de 

comunicație rutieră, schimbarea destinație terenului in suprafață de 2326mp (aferentă 

nr. cad. 22303, T15, P Cc842,843) din zonă de locuințe în zonă de institutii si servicii și 

zonă căi de comunicație rutieră și lotizarea întregului teren pentru amplasarea locuințe, 

instituții și servicii și spații verzi și amenajare drum de acces în sat Tătărani, la DJ101D 

nr. 679. 

 Terenul studiat în suprafaţă totală de 11959 mp este compus din: 

- S = 9998mp (aferentă nr. cad. 22303, din care S=2326mp situat in intravilan și 

S=7672mp situată în extravilan) -proprietatea SC UNITRANS S.A. conform 

Actului dc Alipire nr. 83/ 12.02.2010, autentificat de Biroul Notarial Cosma Saad 
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Andreea din municipiul Ploiesti și Extrasului de Carte Funciară pentru informare 

nr.58726/Ol.07.2020 emis de BCPI Ploieşti 

-S = 1961 mp (aferentă DJ101D) - aparţine domeriiul public al judeţului Prahova, 

conform H.G.R. nr.1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform PUG Şi R.L.U ale comunei Bărcăneşti - documentaţii aprobate, terenul 

studiat este situat parţial în intravilan (S=4287 mp) în UTR 5 - zonă pentru locuințe cu 

următorii indicatori urbanistici maximali corelati cu RGU: POT=30%, CUT=0,6 Hmax= 

P+1 şi zonă pentru căi de comunicaţie şi construcţii aferente (CC), subzonă căi rutiere-

Ccr Şi parțial în extravilan (S= 7672mp) în zonă terenuri agricole (TA) .  

 

Conform PUG-ului comunei Bărcăneşti - documentaţie aprobatăşi a avizelor 

obtinute,terenul este situat parțial În zona de protecţie a LEA 20 kV Tinosu, LEA 20kV 

Potigrafu precum şi în zona de protecţie a Sitului arheologic de la Tătărani (punct 

Castelul cu apă), înscris în Repertoriul Arheologic National cu codul 130605.02.  

Totodată, în conformitatc cu reglementările SEVESO (Legea 59/2016 si Ordinul 

M.D.R.A.P.F.E. nr. 3710/2017, Ministerul Mediului nr.1212/2017, M.A.l. nr. 99/2017), 

imobilul este situat in zona IV de risc (vătămări reversibile) - Scenariul 7 - Dispersie 

toxică, aferentă obiectivului SC 0MV PETROM SA -RAFINARIA PETROBRAZI.  

Prin PUZ se propune: 

 extinderea intravilanului comunei Bărcăneşli cu suprafaţa S = 7672 mp, 

pentru zonă de locuințe și zonă de spaţii verzi; 
 schimbarea destinaţiei terenului in suprafată de 2326 mp din zonă 

locuințe în zonă institutii și servicii şi zonă căi de comunicație rutieră; 
 lotizarea întregului teren pentru zonă locuinţe, zonă instituţii şi servicii, 

zonă spatii verzi şi zonă căi de comunicatie rutieră; 
 constituirea unui nou U.T.R., şi anume UTR 37. cu următoarea zonare 

funcţională: 
o zonă locuințe(L), cu indicatorii urbanistici maximali: POT = 40%, 

CUT = 0,72 regim de înălţime P+1E+M, Hmax coamă = 12m. Hmax 

cornişă = 9m 
o zonă institutii şi servicii (IS), cu indicatorii urbanistici maximali: POT 

= 40%, CUT = 0,72 regim de înălţime P+lE+M , Hmax coamă = 
12m, Hmax cornişă = 9m. 

o  zonă spaţii verzi (SP), cu indicatorii urbanistici maximali POT = 
10°/o, CUT = 0,1, rcgim de înălţime P, Hmax coamă = 7m, Llmax 

cornişă = 4m.  
o zona cai de comunicaţie rutieră (Ccr)  

Prin propunerea de lotizare au rezultat 12 loturi, din care: 9 loturi cu suprafețe 

cuprinse între 293 mp -2815 mp pentru locuinţe, un lot pentru instituţii şi servicii cu 

suprafța de 1406 mp, un lot pentru drum nou propus cu suprafața de 2408 mp și un lot 

pentru spaţiu verde cu suprafața de 337mp.  
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Aliniamentele faţă de axul drumurilor, regimul de aliniere faţă de aliniamente şi 

retragerile faţă de celelalte limite ale loturilor vor fi conform planşei de reglementări 

urbanistice şi a condițiilor din RLU aferent PUZ.  

 

Spaţiile verzi pentru zona de locuinţe vor fi de 15% din suprafaţa fiecărui lot, iar 

pentru zona instituiii şi servicii, vor fi de minim 10% din suprafaţa lotului.  

Accesul la teren se va asigura din DJ 101D prin drum nou propus, conform 

planşei de Reglementări Urbanistice şi a studiului de fundamentare a soluţiei de 

circulaţie.  

Conform planşei "proprietatca asupra terenurilor", prin PUZ se propune trecerea 

în domeniul public al localității, a suprafeţei S = 2408 mp necesară amenajării drumului 

nou propus.  

 

Utilitătile vor fi asigurate prin extinderea reţelelor de alimentare cu energie 

electrică, apă şi gaze naturale existente pe DJ101D, iar canalizarea se va rezolva în 

sistem propriu, în prima etapă și prin racordare la rețeaua publică de canalizare a 

comunei, după realizarea acesteia în etapa a doua. Reţeaua aeriană de ilumimt, 

existentă pe teren, se va devia în subteran. 

 S-a efectuat informarea si consultarea populatiei conform MDRT nr. 2701/2010 

cu modificarile si completarile ulterioare, de la data de 20.08.2020 pana la data de 

03.09.2020, la sediul Primăriei Bărcănești, din comuna Bărcănești, sat Bărcănești, 

str.Crinilor  nr. 108, judetul Prahova, unde s-a inregistrat o adresa din partea d-nului lvascu 

Constantin ce s-a soluționat printr-un Proces Verbal la data de 08.09.2020 inchieiat intre S.C. 

UNITRANS S.A., reprezentata de d-nul Zaharia Cristian lon, in calitate de investitor si d-nul lvascu 

Constantin, in calitate de vecin, intocmindu-se raportul informarii si consultarii publicului cu 

nr.13622/26.05.2020, pe care il anexez. 

 

Având în vedere prevederile legale, precum şi Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea “ PUZ  “ EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, 
ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE 

DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI 

SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 
PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM 

ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru imobilul situat in  comuna BĂRCĂNEȘTI, 
sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840, vă supunem analizei şi 

aprobării  proiectul de hotărâre menţionat. 
Intocmit,  

Arh. Cristina Ivanescu  
 

 

Redactat /Dactilografiat - Cristina Ivănescu /2 ex. 
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Raportul informării și consultării publicului 

 
În conformitate cu art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismului, Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării  

Regionale şi Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism" coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Comuna 
Bărcănești , aprobat prin H.C.L. nr.21/28.04.2011, în vederea aprobării documentației 

de urbanism PUZ- EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII 
VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 

(2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE 
COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, 

INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)” pentru 
imobilul situat in Comuna Bărcănești, sat Tătărani NC22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 
840 , au fost parcurse etapele legale de informare şi consultare a publicului atât de 

către iniţiatorul proiectului cât Şi de către Compartimentul de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului, în scopul fundamentării deciziei Consiliului Local Barcanesti, structura de 

specialitate ce asigură elaborarea Raportului de informare şi consultare a publicului 
referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate şi argumentarea lor.  

• Persoana responsabila din partea Primăriei Bărcănești – arh. Cristina Ivănescu 

• Beneficiar (denumire, adresa. telefon, email)  : 

S.C. UNITRANS S.A.  – CUI 1304172 

reprezentata de d-l ZAHARIA CRISTIAN ION - ADMINISTRATOR 
cu sediul în Com. Bărcănești, Sat Tătărani, Șos. București-Ploiești,  Km57,  

Jud. Prahova 
 

 Proiectant (denumire, adresa, telefon, email): 

S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.  –  arh. Andreea Aluchi 
cu sediul în Mun. Ploiești, str. Rudului nr.76, Jud. Prahova 

 

Denumire documentatie :  

 

PLAN URBANISTIC ZONAL 
P.U.Z. - “  EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII 

VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE 
TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI 

„ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂRCĂNEŞTI 

COMPARTIMENTUL URBANISM  ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax: 0244276595; 0244700401 

email: primaria.ph@barcanesti.ro 

 

Nr. 17.474  din 21.09.2020 
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PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM 
ACCES (Sstud = 11959 mp)” 

pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, 

Cc 842, Cc 843, A 840 

Implicarea publicului în etapa avizării P.U.Z. -etapa propunerii finale, care 

include observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă 

decizională. 

 

Comisia Tehnica de amenajare a Teritoriului şi urbanism a Judetului Prahova a 

emis Avizul Unic nr. 2561 din 08.07.2020.  

 

Documentul de planificare al procesului de informare şi consultare a publicului 

nr.18227/20.08.2020.  

 

Începând cu data de 20.08.2020 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti s-a 

început procedura de consultare și informare a persoanelor avizate prin anunțul cu 

nr.18228 din 20.08.2020 (afișat la sediul Primariei, la avizier și postat pe site-ul 

primăriei, precum si adrese trimise prin poștă vecinilor) cu privire la forma finală a 

documentației de urbanism având ca obiect ,,EXTINDERE INTRAVILAN (767.2 mp) 

„EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ 

CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN 

ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII 

RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)” pentru imobilul situat in comuna 

BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840, documentație ce 

putea fi consultată atât pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bărcănești - 

http://www.barcanesti.ro/, de unde se pot descărca şi analiza sau la sediul Primăriei 

sau la sediul Primăriei din str. Crinilor nr.108, Com. Bărcăneşti, Sat Bărcăneşti.  

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal supusă consultării publice în etapa avizării 

conţine acordurile/avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 8 din 27.01.2020.  

 

În cuprinsul anunţului public privind consultarea asupra propunerilor finale ale 

obiectivului sus menționat persoanele interesate au fost invitate deasemenea de a 

formula un punct de vedere, observații și propuneri cu privire la propunerile P.U.Z 

începând cu data afişării, la adresa de mail: urbanism@barcanesti.ro, adresa inaintată 

Primăriei Comunei Bărcăneşti, telefonic sau corespondenţa.  

 

Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale P.U.Z. şi R.L.U a 

fost amplasat de către investitor şi pe un panou rezistent la intemperii, în loc 

cuvizibilitate, pe teritoriul zonei studiate conform modelului prevăzut de Anexa nr. 2 la 

Ordinul nr. 2701/2010. 

 

În perioada desfăşurării consultării şi informării publicului s-a înregistrat la 

Primăria Comunei Barcanesti, sub numărul 18786 din 01.09.2020 o adresa din partea 

d-nului lvascu Constantin, vecin limita de proprietate stanga, prin care solicita atat 

respectarea legislatiei in vigoare privind organizarea de santief pentru obiectivele  

propuse prin PUZ, cat si asumarea raspunderii in cazul unor pagube produse la imobilul 

sau in perioada de executie. Aceasta adresa s-a solutionat printr-un Proces Verbal la  

data de 08.09.2020 inchieiat intre S.C. UNITRANS S.A., reprezentata de d-nul Zaharia 
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Cristian lon, in calitate de investitor si d-nul lvascu Constantin, in calitate de vecin al 

terenului pentru care se solicita avizarea PUZ -lui, transmis la sediul Primariei in copie.  

 

 

 

La sediul Primariei s-au mai prezentat trei persoane pentru a cere mai multe 

detalii despre ce urmează sa se realizeze la locatia sus mentionata.  

 

Prezentul Raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local al comunei 

Barcanesti ,privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism si publicarea lui fundamenteaza decizia consiliului local de adoptare sau 

neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului la care se refera.  

 

In vederea fundamentarii tehnice a deciziei, autoritatile administratiei publice pot 

solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.  

 

Intocmit in 2exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatarâ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHITECT ŞEF *) 

Arh. Cristina Ivanescu 
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ROMȂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 
PRIMAR 

Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 
Tel./fax: 0244276595; 0244700401 
email: primaria.ph@barcanesti.ro 

NR.  23092 / 27.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru susținerea  “Proiectului de hotarare privind  aprobarea P.U.Z.: 

“EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI 

ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN 
(2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI 

„ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 

PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE 

DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ 

 
pentru imobilul situat în: 

comuna BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840 

 
 În baza prevederilor O.U.G. nr. 57 din 2019  privind aprobarea Codului 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, a art.56 din Legea nr.350/2001, 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

a art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicate, cu modificările și completările ulterioare, a art. 25, 47 si 47¹ 
din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, a ordinului MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al 

planului urbanistic zonal” - indicativ GM-010-2000, a ordinului MDRT nr. 2701/2010 
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la 
elaborarea  sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu 

modificarile și completările ulterioare, a art 28 si art 30 alin (2) din Ordinul 
nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism și a cererii nr.17474 din 05.08.2020 prin care, se  solicita  
aprobarea PUZ-ului sus menționat; 

Documentatia depusă pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal a fost elaborată 
de către S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.  –  arh. Andreea Aluchi și a fost obținut 

avizul unic nr.2561 din 08.07.2020, emis de Consiliul Județean Prahova. 

 REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ____ 

________ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE, 

_____________________CU ADRESA 

NR.__________DIN____________ 
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Obiectul documentaţiei îl constituie analiza posibilităţilor şi condiţiilor de 
extindere a intravilanului Comunei Bărcănești cu suprafaţa de 7672mp (aferentă nr. 
cad. 22303, T15, P A840) pentru zonă locuințe, zonă spații verzi și zonă căi de 

comunicație rutieră, schimbarea destinație terenului in suprafață de 2326mp (aferentă 
nr. cad. 22303, T15, P Cc842,843) din zonă de locuințe în zonă de institutii si servicii și 

zonă căi de comunicație rutieră și lotizarea întregului teren pentru amplasarea locuințe, 
instituții și servicii și spații verzi și amenajare drum de acces în sat Tătărani, la DJ101D 

nr. 679. 
 

Prin PUZ se propune: 

 extinderea intravilanului comunei Bărcăneşli cu suprafaţa S = 7672 mp, 
pentru zonă de locuințe și zonă de spaţii verzi; 

 schimbarea destinaţiei terenului in suprafată de 2326 mp din zonă locuințe 
în zonă institutii și servicii şi zonă căi de comunicație rutieră; 

 lotizarea întregului teren pentru zonă locuinţe, zonă instituţii şi servicii, 
zonă spatii verzi şi zonă căi de comunicatie rutieră; 

 constituirea unui nou U.T.R., şi anume UTR 37. cu următoarea zonare 
funcţională: 

o zonă locuințe(L), cu indicatorii urbanistici maximali: POT = 40%, CUT = 

0,72 regim de înălţime P+1E+M, Hmax coamă = 12m. Hmax cornişă = 9m; 
o zonă institutii şi servicii (IS), cu indicatorii urbanistici maximali: POT = 

40%, CUT = 0,72 regim de înălţime P+lE+M , Hmax coamă = 12m, Hmax 
cornişă = 9m; 

o  zonă spaţii verzi (SP), cu indicatorii urbanistici maximali POT = 10°/o, 
CUT = 0,1, rcgim de înălţime P, Hmax coamă = 7m, Llmax cornişă = 4m;  

o zona cai de comunicaţie rutieră (Ccr). 
 

Prin propunerea de lotizare au rezultat 12 loturi, din care: 9 loturi cu suprafețe 
cuprinse între 293 mp -2815 mp pentru locuinţe, un lot pentru instituţii şi servicii cu 
suprafța de 1406 mp, un lot pentru drum nou propus cu suprafața de 2408 mp și un lot 

pentru spaţiu verde cu suprafața de 337mp.  
Accesul la teren se va asigura din DJ 101D prin drum nou propus, conform 

planşei de Reglementări Urbanistice şi a studiului de fundamentare a soluţiei de 
circulaţie.  

Conform planşei "proprietatca asupra terenurilor", prin PUZ se propune trecerea 

în domeniul public al localității, a suprafeţei S = 2408 mp necesară amenajării drumului 
nou propus.  

Durata documentatiei urbanistice propusa pentru aprobare, este pana la 
aprobarea noului PUG. 

In conformitate cu prevederile MDRT nr. 2701/2010, la sediul Primariei 
Barcanesti,  s-a desfasurat informarea si consultarea populatiei iar raportul acesteia  
nr.13622/26.05.2020 este inaintat pentru aprobare Consiliului Local. 

In urma informarii si consultarii publice, s-a inregistrat o adresa din partea d-
nului lvascu Constantin ce s-a soluționat printr-un Proces Verbal la data de 08.09.2020 

inchieiat intre S.C. UNITRANS S.A., reprezentata de d-nul Zaharia Cristian lon, in 
calitate de investitor si d-nul lvascu Constantin, in calitate de vecin . 

Având în vedere cele prezentate mai sus, înaintez prezentul proiect de hotărâre 

Consiliului Local, în vederea analizării şi supunerii lui spre adoptare: PUZ“EXTINDERE 
INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE 

COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ 
LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII 
RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 
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ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru imobilul situat în comuna 
BĂRCĂNEȘTI, sat TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840 

Ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii sa fie facuta de catre Primar si 

compartimentul de specialitate din subordinea acestuia.  
 

 
Primar, 

Gheorghe Dima 



 
 

A V I Z 
privind  aprobarea PUZ  “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ LOCUINȚE, ZONĂ 

SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, SCHIMBARE DESTINAȚIE 

TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ 

CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE TEREN 

PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM 

ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat     

TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840 
 

 

 

Secretarul comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, procedând, ȋn  

conformitate cu prevederile art. 243 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la analiza  proiectului 

de hotărâre privind aprobarea PUZ “EXTINDERE INTRAVILAN (7672 mp) „ZONĂ 

LOCUINȚE, ZONĂ SPAȚII VERZI ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”, 

SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (2326 mp) DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN „ZONĂ 

INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE” ȘI LOTIZARE 

TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUNȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE 

DRUM ACCES (Sstud = 11959 mp)’’ pentru imobilul situat in comuna BĂRCĂNEȘTI, sat     

TĂTĂRANI NC 22303, T15, Cc 842, Cc 843, A 840, constată că sunt îndeplinite condiţiile de 

legalitate şi oportunitate prevazute de Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în consecinţă ȋl AVIZEZ 

FAVORABIL în scopul  adoptării sale de către Consiliul Local al Comunei Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Nicoleta Savu 

 
 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI    

Nr. 23.215 din 02.12.2020 
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