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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

 

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE  
        
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei  

 

    Denumire proiect : PUZ : EXTINDERE INTRAVILAN (4607mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN    
                                   „ZONĂ MIXTĂ SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE NEPOLUANTE” ȘI „ZONĂ   
                                    GOSPODĂRIE COMUNALĂ” ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU TURISM ȘI   
                                    AGREMENT” (Sstud = 23044 mp) 

 Amplasament :      comuna (sat) ȘTEFEȘTI (T31, Pș 316, 317, 326; NC 21277); DJ 216 A  

 Faza proiectare :   PLAN URBANISTIC ZIONAL și REGULAMENT LOCAL 

 Inițiator :                COMUNA ȘTEFEȘTI, repr. primar Vasile Tăbăraș 

 Proiectant :            SC ARHIZANE PLAN SRL 

 Nr. pr. / data :        48 / iul. 2021 
 

1.2. Obiectul PUZ 
 

Prezenta documentație are ca obiect propunerea de :  
      - extindere intravilan (4607 mp) și schimbare destinație teren (total 15393 mp) din „zonă mixtă 
servicii și activități productive nepoluante” și „zonă gospodărie comunală” în „zonă instituții și servicii 
pentru turism și agrement” pentru amplasare Complex hotelier. 

 

Conform adeverinței nr. 210/29.06.2021 eliberată de Asociația Grupul pentru Dezbatere și 
Consens Social (GDCS), SC ȘTEF ESTI VACANTA SRL implementează un plan de afaceri a cărei  
investiție se derulează cu fonduri europene, în cadrul proiectului PROGRES (cod SMIS 2014 + 126093). 

 
2.1. Situaţia juridică  

 
Conform PUG aprobat, terenul studiat (23044 mp) este situat în intravilan și extravilan și se compune din :  
 

Folosința Intravilan * Extravilan   Total 

- pășune (NC 21277)    15393     4607   20000 1 

- drum (DJ 216 A)       3044        -     3044 2 

Total    18437     4607   23044 

* în UTR nr. 8 
1 propr. SC ȘTEF EȘTI VACANȚA SRL, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2533/12.10.2020 
și Actului de alipire nr. 766/26.03.2021 autentificate de SPN EQUTAS din mun. Ploiești și ECFI nr. 11515 / 
10.06.2021 eliberat de BCPI oraș Vălenii de Munte 
2 domeniu public județean, conform HGR nr. 1359/2001 cu modificările și completările ulterioare  
 

 

 



 
1.3. Surse documentare 
 

 Suport topografic pentru faza PUZ, sc. 1:1000 (SC AERIAL CAD SOLUTIONS SRL), vizat de OCPI Ph.  

 PUG şi RLU comuna Ștefești, aprobat cu HCL 30/29.08.2013  

 Certificatul de urbanism nr. 16 / 16.07.2021 eliberat de Primăria comunei Ștefești, cu avizul CJPh nr. 
171/07.07.2021 

 Protocolul de colaborare nr. 1686/29.06.2021 încheiat cu Primăria comunei Ștefești 

 Studiul geotehnic (ing. Tudor George Cătălin), verificat Af 

 Studiul de circulație (SC SERVTOP SRL) 

 Studiul pedologic (OSPA Prahova) 

 Studiul hidrogeologic de inundabilitate (SC WATER REFERENCE SRL) 
 Aviz AN Apele Rom. nr.2820/12.10.2021 și doc. th. obținere aviz gosp. ape (SC MISTAR PROIECT SRL) 

 Informații din avizele administratorilor de infrastructură rutieră și edilitară 

 Adeverințele nr.1693/29.06.2021 și nr. 2153/09.08.2021 eliberate de Primăria comunei Ștefești privind 
unele obiective de interes public propuse prin PUG pe teren (drum, stație epurare, stație reglare gaze). 

 Informații preliminare din proiectul de arhitectură (SC VIGGOS GRUP ARHITECTURE SRL) 
 

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII       
 
ANALIZA MULTICRITERIAL INTEGRATĂ 
 

2.1. Evoluţia zonei 
 
Comuna Ștefești este situată în partea central-nordică a județului Prahova în zona dealurilor 

subcarpatice caracterizate printr-un relief destul de frământat și s-a dezvoltat tentacular de-a lungul văilor  
și risipită pe platou. 
 Principala activitate economică este agricultura (cultura cerealelor, pomi fructiferi), zootehnia, 
silvicultura. Unitățile industriale sunt prezente în domeniul prelucrării lemnului. 
 Comuna beneficiază de certe elemente de atracție (cadru natural valoros, climă propice, multiple 
posibilități de practicare a drumețiilor, patrimoniu istoric și cultural specific - monumente de arhitectură, 
târguri tradiționale, meșteșuguri artizanale și folclor). 
 Apropierea de stațiunea balneară Slănic a condus și la dezvoltarea activităților turistice  locale, care 
se desfășoară în cadrul unităților Hanul lui Matei (20 loc), Popasul Moraru (25 loc), pensiunea Sport. 

În comuna Ștefești predomină livezile de pruni și meri, localitatea aflându-se în apropiere de 
traseul turistic Drumul Fructelor. 
 

2.2. Încadrarea în localitate 
 

Terenul studiat se află în partea de sud a comunei, la cca 1,30 km nord de limita cu teritoriul 
administrativ al comunei Vărbilău, respectiv în zona fostului depozit de cherestea al SC ROMFOREST CO. 
  

Vecinătațile terenului pentru care se propune intervenția urbanistică :  
- la N : NC 20128 (teren liber; L = 107,73 m) 
- la E : DJ 216 A (L = 198,28 m) 
- la S : propr. Tița Gheorghe (L = 99,08 m) 
- la V : albia majoră pârâu Vărbilău (L desfășurată = 194,00 m) 
 
 
 

 



 
2.3. Elemente ale cadrului natural 
 

 Conform Studiului geotehnic (ing. Tudor George Cătălin), amplasamentul studiat este situat pe 
terasa inferioară de pe malul stâng al pârâului Vărbilău, spre care fostul proprietar a construit un pilotaj cu 
piloți metalici pentru a proteja terenul de eventuale viituri. 

 La data cercetării (sept. 2020) pilotajul nu prezenta fenomene de instabilitate. 
Aspectul general al terenului este de stabilitate (nu este afectat de alunecări, eroziuni, sufoziuni – 

spălări subterane de material), fenomen datorat litologiei specifice unei terase de râu. 
Stratigrafia litologică în verticala zonei (constatată într-o perioadă cu deficit sever de precipitații) :  
 

Foraj 1 – colț SE, la DJ 216 A Foraj 2 – zona mediană est, la DJ 216 A 
- 0,00 – 0,15 m : sol vegetal 
- 0,15 – 0,50 m : praf argilos nisipos cafeniu, cu rădăcini de  
                           plante și elemente de pietriș, consistent 
- 0,50 – 5,00 m : pietrișuri și nisipuri cu elemente de  
                           bolovănișuri, îndesate 
- 5,00 – 6,00 m : argilă mărnoasă vânătă, tare, cu elemente  
                           de pietriș 
Slabe infiltrații de apă la adâncimea de 5,00 m. 

- 0,00 – 0,15 m : sol vegetal 
- 0,15 – 0,40 m : nisip prăfos afânat, cu rare elemente de  
                           pietriș și rădăcini de plante 
- 0,40 – 5,10 m : pietrișuri și nisipuri cu elemente de  
                           bolovănișuri, îndesate 
- 5,10 – 6,00 m : argilă prăfoasă cafenie negricioasă,  
                           vârtoasă, cu elemente de pietriș 
Nu au fost interceptate infiltrații de apă. 

 
Foraj 3 – colț NE, la DJ 216 A Foraj 4 – colț SV, spre pârâul Vărbilău 
- 0,00 – 0,15 m : sol vegetal 
- 0,15 – 0,50 m : nisip prăfos afânat, cu rare elemente de  
                           pietriș și rădăcini de plante 
- 0,50 – 5,25 m : pietrișuri și nisipuri cu elemente de  
                           bolovănișuri, îndesate 
- 5,25 – 6,00 m : argilă mărnoasă vânătă tare, cu elemente  
                           de pietriș 
Nu au fost interceptate infiltrații de apă. 

- 0,00 – 0,10 m : sol vegetal 
- 0,10 – 0,30 m : nisip prăfos afânat, cu elemente de  
                           pietriș și rădăcini de plante 
- 0,30 – 5,50 m : pietrișuri și nisipuri cu elemente de  
                           bolovănișuri, îndesate cu lentile argiloase  
- 5,50 – 6,00 m : argilă mărnoasă vânătă, tare, cu  
                           elemente de pietriș 
Au fost interceptate infiltrații de apă la - 3,50 m. 

 
Foraj 5 – zona mediană vest, spre pârâul Vărbilău Foraj 6 – colț NV, spre pârâul Vărbilău 
- 0,00 – 0,10 m : sol vegetal 
- 0,10 – 5,50 m : pietrișuri și nisipuri cu elemente de  
                           bolovănișuri, îndesate, cu lentile argiloase 
- 5,00 – 6,00 m : argilă mărnoasă vânătă tare, cu elemente  
                           de pietriș 
Au fost interceptate infiltrații de apă la adâncimea de - 4,00 m 

- 0,00 – 0,10 m : sol vegetal 
- 0,10 – 5,30 m : pietrișuri și nisipuri cu elemente de 
bolovănișuri, îndesate, cu lentile argiloase                    
- 5,30 – 6,00 m : argilă mărnoasă vânătă, tare, cu  
                           elemente de pietriș 
Au fost interceptate infiltrații de apă la – 4,25 m. 

 
Clima : temperat continentală. Direcția predominantă a vânturilor este cea nord-estică (25,4 %) și 

sud-estică (11,8 %). Adâncimea maximă de îngheț : 0,80 – 0,90 m. 
Parametrii seismici caracteristici zonei (conform Normativului P100/1 – 2013) :  

- ag = 0,40; Tc = 1,6 
Categoria geotehnică : 2 (risc moderat). 
Recomandări :   

- construcția se va funda pe terenul natural, omogen și uniform sub adâncimea de 1,00 m 
- taluzele nu vor depăși înălțimea de 0,70 - 1,00 m și se vor executa concomitent ziduri de sprijin 
- în prima etapă se recomandă asigurarea rezistenței și stabilității incintei, înaintea lucrărilor de infrastructură 

(fundații, rețele) care se vor executa concomitent, de calitate ridicată și finalizate într-un timp foarte scurt 
- săpăturile pt. fundații se vor executa în ritm alert, cu sprijiniri adecvate (pe tronsoane cu deschidere limitată, 

etapizat) și nu vor fi lăsate deschise timp îndelungat (mai ales în timpul iernii) 
- apele de pe acoperișuri vor fi dirijate prin rigole/conducte impermeabile către un colector 
- ultimii 20 cm de săpătură se vor se vor excava în ziua începerii turnării betoanelor 

 
 



 

 Conform Studiului hidrogeologic de inundabilitate (SC WATER REFERENCE SRL), cursul 
pârâului Vărbilău are un traseu liniar pe porțiunea riverană cu locația analizată.  

Debitul maxim transmis de ABA Buzău – Ialomița, serviciul PBHH prin adresa nr. 16528/25.08.2021  
pentru asigurarea de 1% este : Qmax 1% = 189 mc/s. 

Prin calcule hidraulice s-a constat că, la debitele maxime cu probabilitatea de depășire de 1% ale 
pârâlui Vărbilău – terenul este NEINUNDABIL, astfel încât debitul se poate scurge prin albia cursului de 
apă fără a produce fenomene de inundabilitate pe terenul destinat centrului multifuncțional . 

Apele pluviale pot fi evacuate în sol, amplasamentul fiind eliberat imediat fără a crește semnificativ 
nivelul hidrostatic, datorită pantei naturale a terenului. 

 
Recomandări :   

- instituirea unei zone de protecție cu lățime de 5 m de-a lungul pârâului Vărbilău. 
 
2.4. Circulaţia 

 

 Comuna Ștefești este situată la 46 km de municipiul Ploiești, cele mai apropiate orașe aflându-se 
la 15 km (Slănic), 17 km (Vălenii de Munte) și 25 km (Plopeni).  

 

 Locația studiată are acces din DJ 216 A, la care are o deschidere totală de cca 198 m. 
DJ 216 A (Aluniș-Slănic) se formează din DJ 101 T, drum care face legătura între comuna Vărbilău 

și Valea Doftanei, trecând prin localitățile Aluniș și Bertea. 
 
În zona studiată, DJ 216 A prezintă profilul „1 – P” existent (14,30 – 13,60 m între aliniamente) : 

- 6,20 – 5,60 m : parte carosabilă 
- 2 x 0,50 m : acostament 
- 2 x 1,00 m : șanț 
- 1,50 ÷ 2,50 m : spațiu verde/teren neamenajat, pe partea stângă, a amplasamentului 
- 3,60 ÷ 2,50 m : spațiu verde/teren neamenajat, pe partea dreaptă 

   

       Notă importantă : Drumul public figurat în PUG aprobat, propus a fi amenajat prin traversarea 
terenului studiat, nu prezintă nici o necesitate reală, iar realizarea lui ar presupune cheltuieli costisitoare 
și inutile pentru expropriere (vezi adeverința nr. 2153/09.08.2021 eliberată de Primăria comunei Ștefești. 

 
2.5. Ocuparea terenurilor 
 
Terenul studiat (23044 mp) are categoria de folosință : „pășune și drum” 
În trecut, la nord de parcela studiată s-au desfășurat lucrări de exploatare a agregatelor minerale 

din albia pârâului Vărbilău. 
 

2.6. Echipare tehnico – edilitară 
 
Pe DJ 216 A sunt rețele de energie electrică, telefonie și apă (conductă transport Dn 2900 mm,  

fontă -  componentă a sistemului microzonal Brebu – Aluniș - Vărbilău – Slănic) 
Partea de nord a terenului este traversată de LEA 20 kV (zonă protecție tehnică 12+12 m). 
Precizare importantă : 
Traseul real al LEA 20 kV este cel din documentația topografică anexată și nu cel figurat în PUG !  
În consecință, zona de protecție tehnică (12+12 m) se va raporta la traseul identificat. 

 
 
 



 
2.7. Probleme de mediu 
 

 În zona studiată, nu există valori de patrimoniu natural sau construit (monumente istorice sau 
situri arheologice înscrise în LMI din 2015 sau în RAN) care să necesite măsuri speciale de protecţie. 

 Pentru a proteja terenul de eventuale viituri ale pârâului Vărbilău cauzate de precipitații excesive 
sau caracterul torențial al apelor din teritoriu, fostul proprietar a executat pe malul stâng un pilotaj cu piloți 
metalici, amenajare care se prezintă în condiții bune de stabilitate. 
  Conform Hărților de Hazard și Risc la Inundații ale AN Apele Române, terenul se află parțial în 
banda de inudabilitate aferentă debitului cu probabilitatea de depășire de 1% a cursului de apă Vărbilău.  
 

2.8. Disfuncționalități 
 

- necesitatea asigurării utilităților necesare funcționării unui astfel de obiectiv  
     (sursă de apă potabilă, epurare și canalizare ape uzate, agent termic, etc.) 
-     servituți legate de prezența LEA 20 kV care traversează terenul în zona de nord 
- situarea terenului în zona cu risc de inundabilitate și eroziuni de mal a pârâului Vărbilău (conform 

PUG, neconfirmat de studiile efectuate) 
 

2.9. Opţiuni ale populaţiei 
 

 Amplasamentul îndeplineşte condiţiile pentru amplasarea și funcţionarea obiectivului propus : 
- situarea în afara zonelor dens construite și locuite 
- facilități de acces (drumuri asfaltate) și echipare edilitară cvasi completă 
- compatibilitatea funcțiunilor propuse prin realizarea unui complex de servicii turistice, agrement 
și tratament amplasat în zona colinară cu pășuni și livezi  
 

Investiția propusă – prin unicitatea ei în cadrul zonei de amplasare – corespunde strategiei de 
dezvoltare a comunei Ștefești și va conduce la creșterea prestigiului acesteia pe plan local, regional și 
național, prin relansarea turismului rural, alături de cel itinerant cu valențe culturale . 

 

 Prin iniţierea PUZ conform Protocolului de colaborare înregistrat cu nr. 1686/29.06.2021,  
Primăria comunei Ștefești susţine demersurile investitorilor interesaţi în realizarea de noi obiective  
economice de natură să contribuie la mobilarea urbanistică a teritoriului, echiparea cu utilităţi, exploatarea 
resurselor naturale şi utilizarea forţei locale de muncă disponibilă, în condiţiile protejării mediului natural. 
 

2.10. Concluziile analizei multicriterial integrate 
 

          Amplasamentul studiat se află în partea de sud a comunei, pe malul drept al pârâului Vărbilău, 
respectiv în zona fostului depozit de cherestea al SC ROMFOREST CO SRL. 

 Accesul la teren se realizează direct din DJ 216 A, la care are o deschidere totală de cca 198 m. 

 În zonă sunt rețele de energie electrică, apa și telefonie. 
Terenul este traversat de LEA 20 kV, a cărui traseu real este cel din documentația topografică .  

 Nu există valori de patrimoniu natural sau construit înscrise în LMI / 2015 sau RAN. 

 Terenul studiat (23044 mp) are categoria de folosință : „pășune” (categ. fertilitate V) și drum” 

 Disfuncțonalități : 
- necesitatea asigurării dotărilor tehnico-edilitare necesare funcționării unui astfel de obiectiv  
     (sursă de apă potabilă, epurare și canalizare ape uzate, agent termic, etc.) 
-     servituți legate de prezența LEA 20 kV (traseul real) care traversează terenul în zona de nord 

 
 



 
 
 ►Conform PUG aprobat (2014), terenul studiat (23044 mp) este situat parțial în : 

    intravilan (18437 mp), în UTR nr. 8, parțial în : 

- „zona mixtă servicii și activități productive nepoluante” 
- „zona gospodărie comunală” 
- „zona căi de comunicații”  

 extravilan (4607 mp), în „zona rezervată pentru activități agricole”  
 
►Alte reglementări din PUG aprobat : 
    Terenul este situat parțial în zona de protecție :  

- tehnică aferentă LEA 20 kV existent și SRM gaze propus 
- sanitară aferentă stației de epurare propusă și pârâului Vărbilău 

            precum și în zona inundabilă * cu interdicție definitivă de construire. 
    * neconfirmat prin studiile efectuate 

    

 Profil pentru DJ 216 A : 
- 24,00 m între aliniamente (profil „1 – P”) 
Retrageri : 15,00 m / ax, respectiv 3,00 m / aliniament 

     

 ►Precizări ale proiectantului PUZ referitor la unele informații/reglementări din PUG aprobat : 
 

      Conform adeverinței nr.1693/29.06.2021 eliberată de Primăria comunei Ștefești :  
 

- se renunță la înființarea stației de epurare pe acest amplasament (proprietate particulară, n.n.)  
- drumul figurat nu se află în patrimoniul public sau privat al comunei, reconfirmat și prin adeverința nr. 
2153/09.08.2021 (realizarea acestui drum ar presupune exproprieri publice costisitoare și inutile) 
- autoritățile locale nu au avut și nu au în derulare un proiect de înființare distribuție gaze sau alte utilități 
publice care să afecteze terenul studiat 
 

             Studiul hidrogeologic (SC WATER REFERENCE SRL) și documentația pentru obținerea avizului 
de gospodăriere a apelor (SC MSTAR PROIECT SRL, proiectant certificat MMAP) concluzionează că 
terenul nu este inundabil. 
 

►Pe acest teren se intenționează – realizarea cu fonduri europene – a unui complex hotelier care 
să ofere multiple posibilități de petrecere a timpului liber prin servicii complete și complexe (cazare, 
alimentație publică, odihnă, agrement, sport, relaxare și recuperare, etc) 

 

 Prin unicitatea ei în cadrul zonei de amplasare – investiția propusă corespunde strategiei de 
dezvoltare a comunei Ștefești și va conduce la creșterea prestigiului acesteia pe plan local, regional și 
național, prin relansarea turismului rural, alături de cel itinerant cu valențe culturale 

 

 Prin iniţierea PUZ conform Protocolului de colaborare înregistrat cu nr. 1686/29.06.2021, Primăria 
comunei Ștefești susţine demersurile investitorilor interesaţi în realizarea de noi obiective economice de 
natură să contribuie la mobilarea urbanistică a teritoriului, echiparea cu utilităţi, exploatarea resurselor 
naturale şi utilizarea forţei locale de muncă disponibilă, în condiţiile protejării mediului natural. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ     
 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 
 Ridicarea topografică la scara 1 : 1000, pentru faza PUZ vizată de OCPI Ph. (SC AERIAL CAD 

SOLUTIONS SRL) a determinat cunoaşterea precisă a planimetriei și poziția reală a rețelelor edilitare 
 Studiul geotehnic (ing. Tudor George Cătălin) apreciază că terenul este „bun de fundare”, cu 

respectarea recomandărilor  
  Studiul pedologic (OSPA Prahova) încadrează „pășunea” în categoria de fertilitate V (slabă) 

 Studiul hidrogeologic (SC WATER REFERENCE SRL) și Documentația pt. obținerea avizului de 
gospodărire a apelor *SC MISTAR PROIECT SRL) concluzionează că terenul nu este inundabil  

 Studiul de fundamentare a circulației (SC SERVTOP SRL) propune modalități de amenajare a 
drumurilor și acceselor în incinta studiată 
 

3.2. Prevederi din documentaţiile de urbanism aprobate 
 
 ►Conform PUG aprobat (2013), terenul studiat (20344 mp) este situat parțial în :  
 

- intravilan (total 18437 mp), în UTR nr. 8, din care : 

 13495 mp în „zona mixtă servicii și activități productive nepoluante” – „IS/ID”, cu indicatori 

urbanistici maximali : 
- POT = 50 % 
- CUT = 2,0 
- Hmax = 12 m 

   1898 mp în „zona gospodărie comunală” – „GC”, subzona „stație epurare” – „GC2”, cu indicatori 

urbanistici maximali : 
- POT = 50 % 
- CUT = 1,0 
- Hmax = P+1 (Hmax = 8 m la coamă) 

         3044 mp în „zona căi de comunicații” – „C” 

 
- extravilan (4607 mp), în „zona rezervată pentru activități agricole” – „EX1” 

(vezi Bilanț Teritorial existent, teren studiat – pe zone fucționale, conform PUG aprobat) 
 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT TEREN STUDIAT, pe zone funcționale, conform PUG aprobat 

 

Zona funcțională /  
destinația urbanistică 

         INTRAVILAN * EXTRAVILAN     total studiat 

          mp    %   mp    %     mp     % 

- zona mixtă servicii și activități productive 
nepoluante” – „IS/ID” 

  1499 (Z1)+ 
11184 (Z2)+  
    812 (drum prop) 

58,56     -     - 13495   58,56 

- zona gospodărie comunală – „GC”,  
sbz. „stație epurare” – „GC2” 

  1898   8,24      -     -   1898     8,24 

- zona căi de comunicații – „C”   3044 (DJ 216 A) 

     
13,21     3044   13,21 

- zona rezervată pentru activități agricole – „EX1”      -     -  4607 19,99    4607   19,99 

TOTAL STUDIAT 18437 80,01  4607 19,99  23044 100,00 

* în UTR nr. 8 
 
 



 
Alte reglementări din PUG aprobat :  
 
 Terenul este situat parțial în zona de protecție :  

- tehnică a LEA 20 kV existent și SRM propus 
- sanitară a : stației de epurare propusă și pârâului Vărbilău 

            precum și în zona inundabilă cu interdicție definitivă de construire. 
 Profil DJ 216 A : 
- 24,00 m între aliniamente (profil „1 – P”) 
Retrageri : 15,00 m / ax, respectiv 3,00 m / aliniament 

 
Precizări foarte importante referitor la prevederile din PUG aprobat : 
 
Conform adeverințelor nr.1693/29.06.2021 și, respectiv nr. 2153/09.08.2021 eliberate de Primăria 

comunei Ștefești :  

 se renunță la înființarea stației de epurare pe acest teren (aflat în proprietate particulară, n.n.) 

 autoritățile locale nu au avut și nu au în derulare proiect de înființare distribuție gaze sau alte 
investiții de utilități publice care să afecteze terenul studiat 

 drumul public propus în PUG aprobat a fi realizat prin traversarea terenului studiat nu prezintă nici 
o utilitate sau necesitate reală și ar presupune cheltuieli costisitoare și inutile pen tru expropriere. 
 
Notă autor PUZ :  

1.    În consecință, zona de protecție sanitară și respectiv tehnică, aferentă utilităților publice propuse 
(stație de epurare și, respectiv SRM) devine caduce, nemaifiind de actualitate.  
2.  Traseul real al LEA 20 kV este cel figurat în prezenta documentație topografică și nu cel din PUG !  
Prin urmare, zona de protecție tehnică aferentă acesteia (12+12 m) se va raporta la traseul identificat. 
3.   Profilul „1 – P” propus pentru DJ 216 A este exagerat în raport cu importanța și traficul desfășurat. 
4. Conform Studiului hidrogeologic (SC WATER REFERENCE SRL) și documentației pt. obținerea avizului  
de gospodăriere a apelor (SC MISTAR PROIECT SRL) -  terenul nu este inundabil. 
 

3.3. Valorificarea cadrului natural 
 

 Amplasamentul este situat pe malul drept al pârâului Vărbilău, beneficiind de un cadru natural 
deosebit de valoros, climă favorabilă și vedere spre pajiștile și dealurile împădurite din zonă. 

 Construcțiile proiectate se vor integra ca volumetrie și aspect arhitectural funcțiunii propuse și 
zonei de amplasare. 
 

3.4. Modernizarea circulaţiei 
 
 ►Accesul rutier și pietonal în incintă se va asigura direct din DJ 216 A. 

Conform solicitării beneficiarului, accesul se va efectua prin 3 puncte distincte, aferente zonelor 
funcționale deservite (vezi Pct. 3.5.1. -  Construcții și amenajări propuse din prezentul memoriu) :  

1. zona cazare hotel  
2. zona camping cabane  
3. zona teren sport multifuncțional 
Accesele vor avea lățimea de 6,00 m și se vor racorda la carosabilul DJ 216 A cu raze de 7,00 m (pt. 

zonele 1 și 2), respectiv de 9,00 m pentru zona 3 și se vor amenaja peste rigole carosabile. 
Notă : Soluția de acces a avut în vedere traficul mic estimat a fi atras de investiția respectivă. 
În situația înregistrării unui trafic mai intens, la următoarele faze de proiectare se va restudia soluția 

de acces, conform AND600/2010 – Normativul de amenajare a intersecțiilor la nivel pe drumurile publice.  
 



 
►DJ 216 A va fi modernizat conform profil propus „A – A” (17,00 m între aliniamente) :  

- 7,00 m : parte carosabilă 
- 2 x 0,50 m : acostament 
- 2 x 1,00 m : șanț 
- 2 x 1,00 m : spațiu verde 
- 2 x 1,00 m : trotuar 
- 2 x 1,50 m : pistă biciclete 

Amenajarea se va realiza simetric față de axul existent, cu cedare de teren de ambele părți :  
- 2,40 ÷ 1,70 m, pe partea stângă (a amplasamentului) 
- 0,30 ÷ 1,70 m, pe partea dreaptă 

Din parcela studiată, se va ceda o suprafață de 435 m. 
►Parcările se vor asigura exclusiv în incinta studiată. Numărul exact al locurilor de parcare se va 

stabili la următoarele faze de proiectare conform Anexei nr. 5 la RGU, în funcție de destinația și capacitate.  
 
3.5. Zonificarea funcţională - reglementări şi indicatori urbanistici  

 
 3.5.1. Construcţii şi amenajări propuse 
 
 Pe acest teren se propune realizarea unui Complex hotelier care să ofere multiple posibilități de 
petrecere a timpului liber prin servicii complete și complexe de cazare, alimentație publică, odihnă, 
agrement, sport, relaxare și recuperare, etc. 

Conform plan de situație (SC VIGGOS GRUP ARHITECTURE SRL), în cadrul incintei se propun : 
1. hotel *** cu funcțiuni de cazare, alimentație publică, agrement, sport (corp 1 + corp 1a + 1b)  
2. parcare hotel 
3. gospodărie apă 
4. camping grill 
5. vestiare, grupuri sanitare 
6. piscine 
7. teren sport multifuncțional 
8. teren de tenis acoperit 
9. panouri fotovoltaice/statie incarcare auto electrice 
10. alei 
11. cabane (bungalowuri) 
12. spații verzi 
 

   Investiția se va desfășura cu fonduri europene, conform Adeverinței eliberate de GDCS 

 
 3.5.2. Propuneri urbanistice 
 

În acest scop, se propun următoarele intervenții urbanistice : 
 

►schimbare destinație teren (total 15393 mp), din care : 
- 13495 mp : zona mixtă servicii și activități productive nepoluante – „IS/ID” 
-   1898 mp : zona gospodărie comunală” – „GC”, subzona „stație epurare” – „GC2” 
și extindere intravilan (4607 mp) pentru : „zonă instituții și servicii” – „IS” 
►indicatori urbanistici maximali propuși :  

- POT = 50% 
- CUT = 2,0 
- Rh = P+2+M ÷ P+3 (Hmax cornișă = 14 m; Hmax coamă = 18 m), măsurați de la CTA 

 
 



 
►Accesul în incintă se va realiza din DJ 216 A prin 3 puncte, aferente zonelor deservite. 
DJ 216 A va fi amenajat conform profil propus „A – A” (17,00 m între aliniamente), adecvat situației reale 
Locurile de parcare se vor asigura în exclusivitate în cadrul proprietății. 
Pentru detalii suplimentare, vezi Pct. 3.4. – Modernizarea circulației din prezentul Memoriu 
 
►retragerea construcțiilor :  

- 11,50 m / ax DJ 216 A, respectiv 3,00 m / noul aliniament (profil propus „A – A”) 
-   3,00 m / limitele laterale ale incintei 
-   5,00 m / limita posterioară 
- 12,00 m + 12,00 m / traseul real al LEA 20 kV  

 
► spații verzi amenajate : minim 25 % din suprafața incintei „IS” (conform RGU, Anexa nr. 6, pct. 6.8. – 
construcții de turism) 
 

►terenul studiat va aparține unui nou UTR și anume UTR nr. 8a  

 
►se instituie zonă de protecție :  

- tehnică : 12+12 m / traseul real al LEA 20 kV (sau conform Studiu de coexistență a rețelelor) 
- sanitară : 10 m / mal pârâu Vărbilău 

 
►pentru terenurile adiacente zonei studiate se mențin reglementările din PUG aprobat (destinație 
funcțională, indicatori urbanistici maximali, regim de înălțime și aliniere, profile drumuri, restricții, etc.)  

 

BILANŢ TERITORIAL PROPUS TEREN STUDIAT – pe zone funcţionale : 

 

Zona funcțională / destinația urbanistică     mp     % 

- zona instituții și servicii – „IS” 19565   84,90 

- zona căi de comunicații – „C”   3479   15,10 

Total studiat 23044 ** 100,00 
** în UTR nr. 8a 

 

BILANŢ TERITORIAL COMPARATIV TEREN STUDIAT – pe zone funcţionale :  

 
Zona / 
destin. 
urban. 

                    E  X  I  S  T  E  N  T                           P  R  O  P  U  S 

 Intravilan UTR 8      extravilan        TOTAL  Intravilan UTR 8a  extravilan       TOTAL 

  mp      %      mp    %    mp     %     mp    %    mp  %    mp    % 

- IS/ID   13495     58,56        -     - 13495 58,56      -     -    -   -      -    - 

- GC  1898     8,24      -     -   1898   8,24      -     -    -   -      -    - 

- IS    -      -      -     -     -     -  19565 1 84,90    -   -  19565 84,90 

- C    3044     13,21        -     -   3044 13,21    3479 15,10    -   -    3479 15,10 

- EX1    -      -    4607 19,99     4607 19,99      -     -    -   -      -    - 

Total      18437     80,01    4607 19,99   23044 100,00    23044 100,00    -   -    23044 100,00 
 
- „IS/ID”: zona mixtă servicii și activități productive nepoluante”              1  după cedare 435 mp pt. amenajare DJ 216 A 
- „GC” :  zona gospodărie comunală                          
- „IS” :    zona instituții și servicii     
- „C” :     zona căi de comunicații  
- „EX1”:  zona rezervată pentru activități agricole  

 
 
 
 



 
 

BILANŢ TERITORIAL INCINTĂ „IS” - posibilități de ocupare : 
 

TOTAL ZONA „IS”     mp     % 
  19565,00    100 

- construcții (maxim)   9782,50     50 

- circulații      4891,25     25 

- spații verzi, bazine apă   4891,25     25 

 
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
 

 alimentare cu energie electrică :  racordare la rețele existente  
 
Precizări f. importante referitoare la zona de protecție aferentă LEA 20 kV 

La fazele următoare de proiectare, se va analiza posibilitatea devierii LEA 20 kV în afara incintei 
studiate sau înlocuirea acesteia cu LES 20 kV. 

 alimentare cu apă (variante) :  
- surse proprii (puțuri forate verificate sanitar)  
- realizare rețea distribuție din conducta transport sistem microzonal existentă 
- mixtă 

 evacuare ape uzate menajere (variante) :  
- bazine betonate vidanjabile 
- ministație de epurare (cu deversare în pârâul Vărbilău)   

  asigurarea agentului termic : CT (combustibil solid/lichid) / alte surse  

 evacuarea deșeurilor menajere : depozitate selectiv în europubele inscripționate (hârtie, sticlă, 
   plastic, resturi alimentare) și evacuate de firmă de salubritate pe bază de contract  

 
3.7. Protecţia mediului 
 
 Obiectivele proiectate – prin amplasare în teren și rezolvarea funcțională a acceselor și utilităților –  

sunt de natură să preîntâmpine orice fel de riscuri pentru sănătatea populaţiei şi poluarea mediului 
(apă, aer, sol, subsol, așezări umane). 
 
  Potrivit documentației pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor (SC MISTAR PROIECT 
SRL, proiectant certificat MMAP) – „amplasamentul nu este inundabil, fiind situat la o înălțime mare față  
de cursul de apă din zonă  (conform categoriei de importanță a lucrărilor ce se vor executa)” – citat. 
 Precizări din Avizul de gospodărire a apelor nr. 2820/12.10.201 emis de AN „Apele Române” –     
ABA Buzău-Ialomița, SGA Prahova  (sumar) :  

13. Avizul se emite numai pentru faza PUZ 
14. Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației în vigoare, comunicate către UAT 

Ștefești ABA Buzău-Ialomița nr. 17391/CCR/05.10.2021 : 
a. solicitarea unui aviz de amplasament – înainte de întocmirea temei de proiectare - în 

cazul efectuării de construcții în zona inundabilă a albiei majore  
b. documetația și actele aferente necesare  

 

 Volumetria și aspectul exterior vor exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și vor ţine 
cont de stilul tradițional de arhitectură rurală prahoveană (vezi „Ghidul de arhitectură pentru încadrarea  
în specificul local din mediul rural – Zona Prahova subcarpatică”, editat de OAR – iulie 2017). 

 
 



 
 
3.8. Obiective de utilitate publică 
 
În planșa referitoare la „proprietatea asupra terenurilor” au fost evidențiate : 
 

- terenuri proprietate publică de interes național (pârâul Vărbilău) 
- terenuri proprietate publică de interes județean (DJ 216 A) 
- terenuri proprietate publică de interes local  
- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice / juridice 
- teren propus a fi cedat din proprietatea beneficiarului pentru modernizare DJ 216 A (435 mp) 
 

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII; MĂSURI ÎN CONTINUARE       
 

4.1. Concluzii  
 

 Înființarea unui puternic centru de interes turistic va conduce la creşterea puterii economice și atractivității 
comunei Ștefești pe plan local, regional și național 
 

 Categoriile de intervenţie stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism aferent jalonează atât activităţile 
de proiectare şi avizare, cât şi condiţiile de construibilitate şi restricţii 
 

4.2. Măsuri în continuare 
 

 Avizarea Planului Urbanistic Zonal în CTATU a judeţului Prahova 

 Aprobarea PUZ prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei ȘTEFEȘTI 

 Întocmirea documentaţiilor pentru obținerea autorizației de construire a obiectivelor solicitate (construcții, 
drumuri, alei, parcări, rețele, spații verzi, amenajări exterioare, etc.)  
 
Note foarte importante :  
 

     Toate costurile privind lucrările propuse (construcţii, infrastructură, amenajări), inclusiv cele legate  
de proiectare (urbanism, arhitectură, avizare, aprobare) vor fi suportate în totalitate de investitor.  

 

     După aprobarea PUZ, pentru realizarea investiției propriuzise, proprietarul de drept al terenului va 
solicita Primăriei comunei ȘTEFEȘTI eliberarea unui alt certificat de urbanism, document în care vor fi 
menționate avizele specifice construirii obiectivelor respective.  

 
                       Întocmit,  

   arh. Andreea Aluchi  
   


