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MEMORIU DE PREZENTARE  

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 

1.1.- DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 

- Denumirea proiectului :  

 

  REDUCERE INTRAVILAN (S = 770 200 MP) - SUBZONĂ CĂI DE 

COMUNICAŢIE AERIENE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN 

SUBZONA CĂI DE COMUNICAŢIE AERIENE ÎN ZONĂ LOCUINŢE ŞI 

DOTĂRI COMPLEMENTARE  (Sst = 777 884 MP)    

 

-    Beneficiar : COMUNA  TÂRGŞORU VECHI 

 

- Amplasament:  

 Judeţul Prahova, comuna Târgşoru Vechi, sat Strejnicu, DE 148, Hc 160, T 22, A 

142/1/1 - A 142/2, nr. cadastral 28063, T 24, parcela Ps 149, nr. cadastral 26064, T 17, 

parcela A 638/1, nr. cadastral 25018, T 17, parcela A 638/1, nr. cadastral 27115, T 23, 

parcela A 147/89/1 şi 147/89/2, nr. cadastral 24885, T 23, parcela A 147/89/2,  nr. 

cadastral 24907, T 23, parcela A 147/89/1 , nr. cadastral 24884, T 23, parcela A 147/89/2, 

nr. cadastral 24906, T 23, parcela A 147/89/1, T 23, A 147/89/3. 

 

- Proiectant: S.C. CONAD INTER PROIECT S.R.L. 

                         arh. ADRIANA CONSTANTIN 

 

1.2. - OBIECTUL LUCRARII 

Obiectul documentaţiei îl constituie analiza posibilităţilor de: 

   - rectificarea intravilanului aprobat prin PUG - ul localităţii, respectiv de 

scoatere a suprafaţei de 770200  mp - nr. cadastral 28063- din intravilanul 

existent  
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 schimbarea destinaţiei terenului din zona căi de comunicaţie, subzona căi de 

comunicaţie aeriene Cca în zonă locuinţe şi dotări complementare L - 

S =7684 mp, menţinânduse indicatorii urbanistici din PUG. 

 

1.3.- SURSE DOCUMENTARE 

 

 La elaborarea prezentei documentaţii s-au utilizat urmatoarele surse de 

informare : 

- solicitarea beneficiarului  

- aprobările obţinute la nivel de Consiliu Local TÎRGŞORU VECHI,  

- documentaţia P.U.G. reactualizat, aprobată pentru comuna TÎRGŞORU VECHI, 

- avizele departamentale obţinute la elaborare P.U.G., PUZ – urilor anterioare şi 

pentru prezenta documentaţie, 

- ridicarea topografică pe suport cadastral,  

- cercetarea pe teren. 

 În rândul documentaţiilor deja elaborate pentru sprijinirea acestui P.U.Z. sunt 

şi urmatoarele: 

 ridicări topografice sc. 1: 25 000 , 1: 5 000, 1: 1 000 şi 1: 500  

 studiu  geotehnic 

 certificatul de urbanism nr. 441 din 23.10.2019 

 Aviz O.C.P.I. Prahova  

 Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova 

 Aviz SNTGN - TRANSGAZ S.A. - MEDIAŞ 

 Aviz S.C. ELECTRICA 

 Acord - Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova 

 Direcţia de Sănătate Publică Prahova - Notificare 

 Aviz alimentare cu apă 

 Aviz AN APELE ROMÂNE – E.S.Z. PRAHOVA 

 Aviz AN APELE ROMÂNE – S.G.A. PRAHOVA  

 Aviz alimentare cu gaze  

 Aviz administrator drum local 

           -    Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova 

           -    Aviz Direcția Agricolă Județeană Prahova 

           -    Aviz AACR 

 

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANE 

 

2.1.- ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 

  

 Terenul studiat este situat în comuna Târgşoru Vechi, în partea de est a satului 

Strejnicu, cu acces la drumul judeţean DJ 129. 
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 Este o localitate tipică de zonă de şes, cu gospodării dese, cu regim de înalţime 

predominant parter, dat fiind natura terenului, densitate mare, drumuri liniare care se 

înscriu în cadrul natural. 

 

2.2. - ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 

2.2.1- ASPECTE GENERALE 

Situația juridică 
 

  Suprafaţa totală a terenului studiat este de 777 884 mp din care:     

       - Imobilul (teren) nr. cad. 28063, T 24, parcela P 149 - S = 757 476 mp aparține 

domeniului public al STATULUI aflat în administrarea ŞCOLII SUPERIOARE DE 

AVIAŢIE CIVILĂ conform actului de dezmembrare 566/19.03.2019 autentificat de 

NP BOTEZATU IOANA ELEONORA din municipiul Ploiești și a extrasului de 

carte funciară pentru informare nr. 96822 din 11.09.2019 eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Ploieşti. 

 

 - suprafaţă Hc 160 - S = 1036 mp - teren ce aparţine domeniului public al statului 

în administrarea  AN APELE ROMÂNE care l-a transmis în administrarea 

comunei Târgșoru Vechi 

 - suprafaţă drum - DE 148 - S = 5021 mp - teren care va fi inventariat în 

domeniul public al comunei  

 - teren la dispoziția COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR 

 - teren ce aparține lui Nicolae Robert și respectiv moștenitorilor defunctului 

Nicolae Ion conform adeverinței nr. 14584 din 08.10.2019 eliberată de Primăria 

comunei Târgșoru Vechi 

- teren proprietatea unor persoane fizice conform extraselor de carte funciară 

pentru informare nr. 96815, 96813, 96819, 96814, 96818, 96820, 96812 din 

11.09.2019 eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova - 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploieşti. 

Pentru NC 25018 a fost instituită ipotecă în favoarea ING Bank N.V. Amsterdam cu 

interdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, alipire, închiriere, demolare și 

construire conform  extrasului de carte funciară pentru informare nr. 96813 din 

11.09.2019 eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploieşti. 

 

2.2.2.- CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT 

 

       Accesul auto se face din drumul DJ 129 prin strada Stadionului (De 148) pe o 

parte iar pe cealaltă parte prin strada Sportului (De 151/25/1). 
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De 148- strada Stadionului - intravilan - în prezent este pietruit dispunand  de 

o latime cadastrala variabila între 3,61 m și 6,42 m, conform profil transversal 

existent. 

De 148- strada Stadionului - extravilan - în prezent este pietruit dispunand  de 

o latime cadastrala variabila între 3,29 m și 8,82 m, conform profil transversal 

existent. 

 

2.2.3.- OCUPAREA TERENURILOR 

 

 Terenul studiat este în prezent ocupat de următoarele construcții: 

          Nr. Cad. 25018 

- A1.1 - 25018-C1- Sc = 148 mp, LOCUINŢĂ 

            - regim de înălţime P 

            - structură zidărie portantă  

  - stare rea; 

    

2.2.4 - ECHIPARE EDILITARĂ 

 

 Pentru zona în care este situat terenul în cauză, echiparea tehnico-edilitară a 

construcţiilor este asigurată astfel:     

 alimentare cu energie electrică – în zona studiată S.D.E.E. Ploieşti deţine LEA 0,4 

kV din PTA 3286, pe str. Stadionului 

- alimentare cu gaze naturale - există rețea de distribuție subterană pe strada 

Stadionului 

- alimentare cu apă - reţea de alimentare cu apă existentă pe strada Stadionului 

(De 148), Dn 32  

     - canalizare - în sistem propriu - bazin vidanjabil impermeabil, până la realizarea 

rețelei de canalizare pentru întreaga localitate  

     - există calea ferată C.N.C.F. - C.F.R.  S.A. Ploieşti Vest - Târgovişte cu zonă de 

siguranţă de 20 m, respectiv zonă de protecţie 100 m de o parte şi de alta a căii ferate 

- terenul studiat este traversat de conducta magistrală de transport gaze naturale  Ø 

16'' Brătăşanca - Ploieşti Vest aparţinând S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. Mediaş, cu 

zona de protecţie 6 m stânga - dreapta din ax pentru anexe, respectiv 20 m zona de 

siguranţă stânga - dreapta din ax pentru locuințe 

- există canal Hc 160, acoperit, în administrarea A.N. APELE ROMÂNE S.A. , 

cu zonă de protecție și siguranță 3m stânga/ dreapta 

 

2.3. DISFUNCŢIONALITĂŢI 

 

- situarea terenului în intravilan. 

- lipsa reţelei de canalizare pentru întreaga zonă. 
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2.4. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC 

 

 Terenul studiat in suprafata totala de 777 884 mp este situat in intravilan in UTR 

2, are acces din DJ129 prin str. Sportului, De151/25/1, si De148. 

 Din punct de vedere al stabilitatii, precizam ca perimetrul cercetat este stabil, 

neafectat de alunecari, curgeri superficiale de pamint, eroziuni sau alte fenomene 

geologice care sa puna sub semnul intrebarii exploatarea in conditii de siguranta a 

terenului; 

 Din punct de vedere morfologic, terenul studiat se afla situat in zona conului de 

dejectie Prahova – Teleajen, alcatuit in general din formatiuni aluviale grosiere si 

necoezive; 

 Din probele prelevate s-au efectuat analize in laboratorul geotehnic de 

specialitate, incercari de identificare si clasificare a materialului si incercari de 

evidentiere a starii naturale a materialelor (umiditate si greutate volumetrica, 

porozitate) si a proprietatilor mecanice (deformabilitate) ; 

 Toate aceste incercari s-au efectuat in conformitate cu prevederile STAS 1913/5-

85, 1913/2-76, 1913/1-82, 1913/3-76, 1243-88; 

 Pentru cunoasterea comportamentului mecanic, pe probele netulburate s-au 

realizat incercari edometrice in conformitate cu STAS 8942/1-89 pe baza carora 

s-au calculat modulii edometrici (M200-300); 

 Pe baza observatiilor si cercetarilor de teren si laborator efectuate, se constata ca 

in cadrul amplasamentului terenul de fundare este alcatuit dintr-o succesiune de 

depozite aluviale reprezentate prin pietrisuri cu bolovanisuri in liant nisipos-

argilos; 

 Pietrisurile in amestec cu bolovanis si nisip sunt cele mai bune tipuri 

litologice ale aluviului avand capacitate portanta mare si tasari sub 

sarcinile transmise de constructii practic nule. 

 

- Pe stratul aluvionar de pietris cu nisip si bolovanis se recomanda o presiune 

conventionala de baza de:   

        Pconv. = 300 kPa,   la incarcari centrice din gruparea fundamentala. 

- Pentru pietrisurile din amplasament, valoarea greutatii volumetrice este de 

20 kN/m
3
,   

  iar valoarea unghiului de frecare interna este de  = 33 grade.  

  Valoarea coeficientului de deformatie laterala . 

- Dintre parametrii fizici ai stratului de baza mentionam valoarea gradului de 

indesare  

   a acestuia Id = 0,50. 
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- Coeficientul elastic al terenului de fundare (coeficientul de pat): C0  4 

daN/cm
3
. 

 

 La data cercetarilor, apa subterana nu a fost interceptata pana la adancimea 

investigata, aceasta situandu-se sub adancimea de 8 m fata de cota terenului 

natural; 

 Tipul climatic in care este situat terenul, conform hartii de zonare a teritoriului 

Romaniei, stabilit pe baza indicelui de umiditate Thornthwaite este: Tip climatic  

I,  Im = - 20…0. 

 Gradul de sensibilitate la inghet a pamanturilor interceptate în foraje la partea 

superioară a terenului sunt încadrate în foarte sensibile P5 (cf. tab. 1 STAS 

1709/2). 

 

2.5.- PROBLEME DE MEDIU 

 

 Din analiza de evaluare a impactului lucrărilor solicitate asupra mediului, 

raportata la situaţia existentă, se evidenţiază : 

- cadrul natural existent nu influenţează acţiunea de rectificare a intravilanului 

aprobat prin PUG - ul localităţii, respectiv de scoatere a suprafaţei de 770200  mp și 

de schimbare a destinaţiei terenului din zona căi de comunicaţie, subzona căi de 

comunicaţie aeriene Cca în zonă locuinţe şi dotări complementare L -S =7684 mp, 

menţinânduse indicatorii urbanistici din PUG. 

- terenul este plan, 

- nu s-au identificat riscuri naturale sau antropice in zona studiată, 

 nu s-au identificat valori de patrimoniu ce necesită măsuri de protecţie. 

 

 

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

3.1.- DATE DE TEMĂ 

 

 Pentru analiza condiţiilor şi posibilităţilor de rectificare a intravilanului 

aprobat prin PUG - ul localităţii, respectiv de scoatere a suprafaţei de 770200  mp - 

nr. cadastral 28063- din intravilanul existent și de schimbare a destinaţiei terenului 

din zona căi de comunicaţie, subzona căi de comunicaţie aeriene Cca în zonă 

locuinţe şi dotări complementare L -S =7684 mp, menţinânduse indicatorii 

urbanistici din PUG. 

s-a întocmit studiul geotehnic. Nu au mai fost necesare alte studii de specialitate. 

  

3.2.- PREVEDERI ALE P.U.G.  
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 În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. URB003/2014 faza 

PUG + RLU aprobată de Consiliului Local al Comunei Tîrgşoru Vechi nr. 

118/24.11.2015 şi Aviz Unic nr. 2211/22.07.2015, terenul studiat este situat în 

intravilan, în UTR 2. 

     Conform PUG și RLU ale localității – documentații aprobate terenul studiat 

este situat parțial în zona I și II de servitute aeronautică, în zona de siguranță și 

protecție CF, în zona de protecție echipament DVOR/DME, în zone de protecție 

conductă magistrală transport gaze naturale, situri arheologice reperate și în zona 

de protecție sanitară conducta aducțiune apă.  

 

      Destinaţia terenului stabilită prin PATJ Prahova şi PUG – ul localităţii – 

documentaţii aprobate -  este pentru Cc – zonă căi de comunicație, Ccr1 – 

subzona căilor de comunicație- infrastructură rutieră și amenajări aferente și Cca 

– subzona căilor de comunicație aeriene. 

  

3.3.- VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

 

 Din punct de vedere geomorfologic terenul este stabil şi nu necesită măsuri 

suplimentare privind fundarea clădirilor. Deasemeni se va studia cu atenţie 

volumetria noilor construcţii şi utilizarea de materiale de construcţii cu specific local 

şi zonei geografice. 

 

3.4.- MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

 

       Accesul auto se face din drumul DJ 129 prin strada Stadionului (De 148) pe o 

parte iar pe cealaltă parte prin strada Sportului (De 151/25/1), cu respectarea 

profilelor din P.U.G. - ul comunei Târgșoru Vechi. 

De 148- strada Stadionului - intravilan 

          Conform profil 5-S similar cu cel din PUG-ul localității va avea prospectul cu 

: 

   - parte carosabila de 6,10 m  

   - șanțuri 2 x 0,50 m 

   - spatii verzi 2 x 0,50 m  

   - trotuare 2 x 1,50 m  

          Ampriza totala fiind de minim 11,10 m,  cu afectarea  limitelor de proprietate 

adiacente.  

De 148- strada Stadionului - extravilan 

          Conform profil 7-S similar cu cel din PUG-ul localității va avea prospectul cu 

: 

   - parte carosabila de 4,0 m  

   - acostamente 2 x 0,75 m 
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          Ampriza totala fiind de minim 5,50 m,  cu afectarea  limitelor de proprietate 

adiacente.  

 

3.5.- ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ 

TERITORIAL, INDICATORI  URBANISTICI 

 

 Prin Planul Urbanistic Zonal urmează să se analizeze:  

   - rectificarea intravilanului aprobat prin PUG - ul localităţii, respectiv de 

scoatere a suprafaţei de 770 200 mp compusă din : 

                       - nr. cadastral 28063 - S = 757 476 mp 

                       - T 22, A 142/1/1 - S = 1786 mp  

                       - T 22, A 142/1 - S = 2165 mp  

                       - T 22, A 142/2 - S = 4560 mp  

                       - De 148 - S = 3177 mp  

                       - Hc 160 - S = 1036 mp  

și reglementări pentru terenul ce va fi trecut în extravilan. 

 

 schimbarea destinaţiei terenului din zona căi de comunicaţie, subzona căi de 

comunicaţie aeriene Cca în zonă locuinţe şi dotări complementare Li -  

  

S = 7684 mp, menţinânduse indicatorii urbanistici din PUG, prin definirea unui 

nou UTR, respectiv UTR 36 cu următorii indicatori urbanistici:  

      - P.O.T. maxim  =  35%   

          - C.U.T. Maxim  = 1,05 

          - regim de înălţime maxim: P + M         

          - H maxim coamă  5,45 m pentru numerele cadastrale 27115, 25018, 26064.  

          - H maxim coamă pentru restul loturilor va fi stabilit după obținerea avizului 

de la A.A.C.R.   

- aliniamentul: este la 5,55 m fata de axul propus al drumului - vezi planşa A 4, 

Reglementări urbanistice, profil transversal 5-S conform PUG    

- amplasarea față de aliniament: clădirile se vor amplasa la minimum 3,0 m față de 

aliniamentul propus. 

 

- Ccr -  zonă căi de comunicaţie rutieră  
 

- Tca  - Terenuri ocupate de căi de comunicație aeriene 

 

- TC – Terenuri ocupate de căi de comunicație rutieră în extravilan 

 

- TA - Terenuri agricole  
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- TH - Terenuri permanent sub ape 
 

 

        BILANŢ TERITORIAL- ZONA STUDIATĂ: S = 777 884 mp 

 EXISTENT 

  

PROPUS 

 

mp     % mp % 

intravilan  Cca – subzona căilor de comunicație aeriene 771 827    99,22 0 0,00 

 Li- zonă de locuințe și dotări complementare   0      0,00 3034    0,39 

 Ccr- zonă căi de comunicaţie rutieră   5021 0,64 4650 0,59 

 TH - Terenuri permanent sub ape (Hc 160)  1036 0,14 0 0,00 

 Total intravilan 777 884 100,00 7684 0,98 

extravilan  Tca- Terenuri ocupate de căi de comunicație aeriene 0     0,00 757476    97,38 

 TC - Terenuri ocupate de căi de comunicaţie rutieră 0 0,00 3716 0,48 

 TH - Terenuri permanent sub ape (Hc 160)  0 0,00 614 0,08 

 TA - Terenuri agricole  0 0,00 8394 1,08 

 Total extravilan 0 0,00 770200 99,02 

                   Total zonă studiată 777 884   100,00 777 884 100,00 

 

 

 PROPUNERE - BILANŢ TERITORIAL UTR 36 

   mp % 

  UTR 36 7684 100,00 

 Li- zonă de locuințe și dotări complementare   3034        39,48 

 Ccr- zonă căi de comunicaţie rutieră   4650   60,52 

    

 

3.6.- DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 

 Pentru zona în care este situat terenul în cauză, echiparea tehnico-edilitară a 

construcţiilor este asigurată astfel:     

 alimentare cu energie electrică – în zona studiată S.D.E.E. Ploieşti deţine LEA 0,4 

kV din PTA 3286, pe str. Stadionului 

- alimentare cu gaze naturale - există rețea de distribuție subterană pe strada 

Stadionului 

- alimentare cu apă - reţea de alimentare cu apă existentă pe strada Stadionului 

(De 148), Dn 32  

     - canalizare - în sistem propriu - bazin vidanjabil impermeabil, până la realizarea 

rețelei de canalizare pentru întreaga localitate  

     - există calea ferată C.N.C.F. - C.F.R.  S.A. Ploieşti Vest - Târgovişte cu zonă de 

siguranţă de 20 m, respectiv zonă de protecţie 100 m de o parte şi de alta a căii ferate 
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- terenul studiat este traversat de conducta magistrală de transport gaze naturale  Ø 

16'' Brătăşanca - Ploieşti Vest aparţinând S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. Mediaş, cu 

zona de protecţie 6 m stânga - dreapta din ax pentru anexe, respectiv 20 m zona de 

siguranţă stânga - dreapta din ax pentru locuințe 

 

- există canal Hc 160, acoperit, în administrarea A.N. APELE ROMÂNE S.A. , 

cu zonă de protecție și siguranță 3m stânga/ dreapta 

 

3.7.- PROTECŢIA MEDIULUI 

 

         În zona studiată, pentru eliminarea factorilor de disconfort, dar care totuşi nu 

creează condiţionări în autorizarea de noi construcţii,  este  necesar : 

- extinderea reţelei de alimentare cu apă 

- extinderea reţelei de gaze naturale 

- extinderea reţelei de canalizare. 

Deasemeni la proiectarea fiecărui obiectiv din zona analizată trebuie 

avut in vedere amenajarea terenului pe verticală pentru preluarea corespunzătoare 

a apelor de suprafaţă. 

 

3.8.- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 

 În zona studiată se disting următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor: 

 Proprietate publică 

 terenuri proprietate publică de interes național 

 terenuri proprietate publică de interes local 

    

 Proprietate privată  

 terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 

 teren la dispoziția COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR 

 

          Circulaţia terenurilor 

- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public pentru zonă căi de 

comunicaţie rutieră: S = 3345 mp. 

 

          Suprapunere de proprietăți - domeniul public al statului cu : 

 - proprietate privată - S = 1255 mp, ce se intenționează a fi trecută în domeniul 

public de interes național 

 - proprietate publică de interes local - S = 54 mp, ce se intenționează a fi trecută în 

domeniul public de interes național 



 

11 

 

 - la dispoziția comisiei locale - S= 454 mp, ce se intenționează a fi trecută în 

domeniul public de interes național 

 

 

 

CAPITOLUL 4. - CONCLUZII  

  

         Prin rectificarea intravilanului aprobat prin PUG - ul localităţii, respectiv de 

scoatere a suprafaţei de 770200  mp - nr. cadastral 28063- din intravilanul 

existent și schimbarea destinaţiei terenului din zona căi de comunicaţie, subzona 

căi de comunicaţie aeriene Cca în zonă locuinţe şi dotări complementare L -  

S =7684 mp, menţinânduse indicatorii urbanistici din PUG se va putea valorifica 

terenul existent şi se vor putea  amplasa construcţii de locuințe și dotări 

complementare. 

 

 

Întocmit, 

S.C. CONAD INTER PROIECT S.R.L. 

                                          Arh. Adriana Constantin  


