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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ţ'$J
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘Ęk' Direcţia de Mediu

Nr. 12572/1585140/ 4ĺiL2O18

CĂTRE,
Ministerul Sănătăţii

Spitahd Clinic de Urgenţă pentru copii « M. 5. Curie »Bucureşti
B-dul C-tin Brâizcoveanz, nr. 20, sector 4

E-rnaii: acreditare@niscw-ie.ro

Referitor la adresa dvs. nr. 40913/18.12.2017. înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1585140/18.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12572/19.12.2017, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru defrişarea aĺO exemplare arbori situaţi
în curtea Spilalului Clinic de Urgenţă penlru copii « M.S.Curie »Bucureşti, B-dul C-tin
Brâncoveanu nr. 20, sector 4, care împiedică dezafectarea bazinului de combustibil
Iichid uşor, respectiv executarea lucrărilor de construire a viitorului Centru de
oncologie pediatrică S+Supantă+P+6E, conform Certificatului de Urbanism nr.
499/8354/22.03.2017, planurilor anexate şi Autorizaţiei de construire nr.
596/54947/07.12.2017, după verificarea efectuată pe teren, în data de 21.12.2017, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiücările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

o Bucureşti,
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori care îrnpiedică dezafectarea bazinului de coinbusübil lichid uşor, situaţi pe
anprenta cwzstrucţiei:

- 4 ex. Fraxinus excelsior (frasin) ® 3Ocm h 5-9m
- 1 ex. Acer sp. (artar) Ç 2Ocm h Sm
- 2 ex. Malus sp. (măr) ® 3Ocm h Sm
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 2Ocm h 9m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 45cm h 13m
Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa, pentru eliberarea

amplasamentului în vederea executăńi lucrărilor de construire, prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se află arbońi, evacuîndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că propdetarulladministratorul terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării lucrăńlor şi
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de respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conforrn arL6 alin, 8 din H.C.G.M.B.
nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 100 ex. arbuşti tineri cu balot de
pământ, h 1,5-1,7m, în perioada optimă (toamna anului 2018 - primăvara anului 2019)
conform Angajamentului de plantare nr. 12572/1585140/03.01.2018.

Având în vedere că spaţiul verde existent, aferent spitalului nu permite plantarea
unui număr de 100 de arbuşti, ace$ia se vor pianta astfel 2Oex, în curtea spitalului (în
special în zona situată lateral dreapta «primiri urgenţe ») şi alte 80 ex. în platbanda din
faţa spitalului (domeniu public) în vederea creării unei perdele verzi de protecţie în
vederea purificării aerului, înfrumuseţării peisajului şi epurării microbiene.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în D
vederea verificării în teren a plantärilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — IO ex. situate pe a;nplasa;nentul viitorului Centru de oncologie

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

0-

!ntocnzit: Ínsp. Tudora BUJLĂ

Rcd: TE/3 er.108.OI2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.10104,10099,11009 /1563735, 1563667, i5iiiszy2W 2018

CĂTRE,
D1 Pop Mihai; Pop Amaüa Vasilica şi S.C Pop Properties S.R.L.

Bdul Mărăşeşti nr.2B, bl.B, sc.2, et.3. ap.22, Sectorul 4.

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

din 07.09.2015;

(Planta;ie de alinirnnent - str. Dragoş Vodă nr.17, Sectorul 2)

la P.M.B cu nr.1571182/27.10.2017,
şi la Direcţia de Mediu cu

11009/30.10.2017, prin care solicitaţi
intervenţia asupra arborelui situat în
vä comunicăm că, în urma analizării

o

Circulaţie nr.5605 /3928 /3218

- foto — 6
- a verificărilor în teren din data de 06.11.2017, 06.12.2017;

- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţelor Comisiei de Ecologie şi

Protecţia Mediului din data de 20.11.2017 şi 18.12.2017, conform cu H.C.G.M.B.

Referitor la adresele dvs., înregistrate
1563667/04.102017, 1563735/04.102017
nr.10104/05.10.2017, 10099/05.10.2017,
emiterea avizului de specialitate pentru
aliniamentul străzii Dragoş Vodă nr.17,
documentelor existente Ia dosar:

- cereri nr. 10104/05.10.2017; 10099/05.10.2017; 11009/30.10.2017
- contract de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr.2033

- contract de Asociere în Participaţie nr. 1 din 09.03.2017
- cerificat de Inregistrare nr.36944638/25.01.2017
- autorizaţie de Construire nr.466 /18 «D » din 30.08.2017;
- memoriu Tehnic de Arhitectură;
- extras de Carte Funciară nr.206868 din 11.08.2017;
- certificat de Urbanism nr.87/5 «D » din 09.02.2017cu planul anexat;
- aviz de principiu Comisia Tehnică de Circulaţie nr.14983/14.1 1.2016;

- aviz nrlO2 CA 8/10 din 03.112016
- clasarea Notificăńi nr. 7124/16.03.2017;
- aviz definitiv Comisia Tehnică de

/05.05.2017;
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nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teńrnriul
Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47,
avizűm:
Plantaţie de aliniament - str. Dmgoş Vodă nr 17:

-lex. Fraxinus sp. (frasin) Ç$=3Ocm h=7m, prezintă ciuperci saprofiĹe pe
trunchi, împiedică construirea rampei de acces auto.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor execu[a prin grija dvs.,
sub supravegherea unui reprezenĹant de Ia A.D.P SecÉorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe [eritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorärii construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Penru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie în prima perioadă optimă
de plantare, în primăvara, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare
nr. 10104,10099,11009/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mcdiu din cadrul P.M.B, în vederea
veriftcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 1 ex.,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Ins1o. Pricopi Anişoara
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r PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.c.

Spre ştiinţă
D1.

O
Referitor ta adresa dvs., mnregistrată ta P.M.B cu nr.1589987/11.01.2018 şi ta

Direcţia de Mediu cu nr.207/12.0L2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra mateńalului dendrologic situat pe terenul în

suprafaţă de 12895mp. din şos. Chitilei nr.242, sector 1, în vederea construirii unui

ansamblu de locuinţe P+4E, anexe, împrejmuire teren, utilităţi şi reţele exterioare,

piscinä, organizare de şantier, drum, parcari şi amenajăń exterioare cf. documentaţiei

existente la dosar (Cerere, Fotografii, Împutemicire, Copie buletin împutemicit,

Contract de Constituire de Drept de Superficie nr. ‚ Act de Dezlipire nr. ‚ Aci

Adiţional la Proiectul de Divizare al S.C.Tornado Sistems S.R.L nr. ‚ Extras de

Carte Funciară nr. ‚ Extras de Carte Funciară nr. Decizia Etapei de Încadrare nr.

Certificat de Urbanism nr. cu planuńle anexa, Certificat înregistrare Firmă seria

nr. ‚ Aviz PUD ‚ Hotărâre PUD nr. ‚ Plan PUD, Aviz PUZ nr.

Hotarare PUZ ‚ Plan PUZ, că comunicam că la verificarea pe teren în data de
O 22.01.2016 s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsărită

spontan, motiv pentru care, avizăm:

Eliminare vegetaţie spontană
- Mstari aparţinând speciilor Pmnus sp.(corcoduş), Morus sp.(dnd), Popuus

(plop), Frasinus sp.(frasin) ® 1-6cm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal

al terenului pe care se află vegetaţia spontană, evacuându-se masa lenmoasă pentru a
nu btoca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

Precizăm că adrninistratoruUproprietarul legal al terenului este răspunzător de
respectarea prevederilor avizului, supravegherea execuţiei lucrărilor şi siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor ‚ în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 207/1589987/ 3Ož! 2018
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Men'ionăm următoarele:
-în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic

cu diamentre mai mari de 6cm
- pentru inventaricrea materialului dendrologic cu diametre mai mari de

6cm şi emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare,
la ňnalizarea Iucrării avizate (ehminarea vegetaţiei spontane).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Eliminare vegetaţie spontană

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
i Sex./23.O1.2018

(

0
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 6639, 11734,425/1549088, 1577296, 1592280 i...$.Q.'Ś) 2018

CĂTRE
SC SRL

Şos. Bucureşti — Ploieşü nr. 42-44, Complex BBTP, parter, camera 10, sector 1

(Str, Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2)

Referitor la adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1549088/23.08.2017,
1577296/16.11.2017, 1592280/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6639/24.18.2017,
11734/17.11.2017,425/22.01.2018 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind “Anzenajarea

Q iuzei alei carosabile ce va deservi ansanzblul rezidenţial în curs de edificare de la adresa str.
Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2", cĹ C.U. nr. 906/61.F" din 21.08.2017, vă
comunicăm următoarele:

• în urma verificării efectuate pe teren de către comisia formată din 3 inspectori ai
Direcţiei de Mediu: ‚ ‚ ‚ în data de 13.07.2017 s-a constatat
că nu se poate inventaria materialul dendrologic ce împiedică execuţia lucrărilor din faza
II de construire a imobilului cât şi a aleei carosabile deoarece terenul nu este igienizat,
conform art. 1 din H.C.G.M.B. nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a
îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul
Bucureşti: «Persoanele fizice şi juridice deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure
îngrădirea, salubrizarea şi igienizarea terenurilor aflate în propietatea lor »;

• inventarierea se va efectua după igienizarea terenului prin eliminarea vegetaţiei
spontane din speciile Robinia sp. (salcâmi), Ailanthus altissima (ojetari), Populus sp.
(plopi), Prunus sp. cu 1-5 cm şi h 1-2 m;

• După efectuarea lucrărilor de eliminare a vegetaţiei spontane aveţi obligaţia să anunţaţi
Direcţia de Mediu — Serviciul Avize şi Acorduri pentru inventariere materialului
dendrologic afectat de lucrările de construire a aleei carosabile;

• Menţionăm că asupra lotului cu nr. cadastral 2360 19 care este notat prin HCGMB nr.
27/12.02.2015 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate
privată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “ Lărgire şos, Fabrica de Glucoză
între Calea Floreasca şi şos. Petricani — tronson 1" nu avizăm nicio intervenţie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocinit,
M'

Lr,\

Insp. Florentina POPESCU,5 ex./25.OI .2018

prezentul aviz a f t s-MB /(http://www.pmb.rointitutiijiiria/dťll/dlrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data l
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

‘H' Directia Generală Dezvoltare Urbană
7: Direcţia de Mediu

Nr. 8858, 5944, 11280, 12571 /1469717, 1541515, 1573511, 1585334 3Ó11 f 2018

CĂTRĘ
s.c VIA PROIECT SRL prin ADMINISTRA ŢIA STRĂZILOR şi S.C PORTLAND TRUST

DEVELOPMENTS ONE prin Florin Jean Furdui
Str. Domniţa Ancuţa nr.l, Sectorul l

(Şos. Pipera nr.48, Sectorul 2)
Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1469717/25.11.2016,

1541515/01.08.2017, 1573511/03.11.2017, 1585334/18.12.2017şi la Direcţia de Mediu cu
nr.8858/28. 11.2016, 5944/03.08.2017, 11280/06.11.2017, 12571/19.12.2017 prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea lucrărü:(alimentarea cu energie electrică în vederea
realizărü unui acces semaforizat pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr.48 şi realizarea unui
acces sünilar pentru imobilul situat pe şos.Pipera la o distanţă de circa 250m, respectiv imobilul
DRPCJV, Sectorul 2) conform, Certficatului de Urbanism nr.375/R11424899 din 19.08.2016 cu
planurile anexate, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic
Plan taţie de arbori în platbandă — şos. Pipera nr.48:

- 21 ex. Platanus acerifolia (platan) Çi =10-lScm h = 2 - 3,Sm, din care lex. uscat 100%.
- 50 tufe Rosa sp. Trandafiri.

In urma instrumentării dosarului şi a analizării acestuia în cadrul şedinţei Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul C.G.M.B, din data de 15.01.2018 în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul de principiu favorabil în scopul obţinerii
autorizatiei de construire.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare/toaletare.

O Inainte de începerea lucrărilor aveţi obligaţia solicitării avizului definitiv de
transplantare.

La solicitarea avizului definitiv veţi completa documentaţia cu Autorizaţia de construire.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi sancţionată cónform cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DIRECTOĘ EXĘCUTIV,
Simona-Ajaridw'POEA

L U 1Ĺ

Întocrnit: Inspricopi Anişoara

) Jý
.

RcĹLP.AJ3cxJ23.0L20I8\
.

pRzLntul aviz aiost poslal ‘ţt iiI MB.4. i Qţ ijq
pe data

3duIReginaEIisabetanr.47,codpoştaI05Q013, seclars, Bucureşti, Româna -‚

Te1O21I3O55500 02113055506 021/3 055507 021/305 5555,ntenar4l6l Ľ Ĺ ® Ľ!



o

A



• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

/33 .02.2018

CĂTRE
REGIA

B-dul nr. ‚ Sectorul

Spre ştiinţă:
- Administraüa Do,neniului Public
Intr. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, Seclorul 6
- Admjizjstrafla străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorul 1

(B-dul G-ral Vasile Milea între B-dul Timişoara şi Benzinăria OMV, sector 6)

Referitor la cererea dvs. nr. 439137/05.02.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1599916/15.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1176/16.02.2018, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Moderniza rea lin iei de tramvai pe B-dul
G-ral Vasile Milea de la intersecţia cu B-dul Timişoara până în dreptul intrărü în
benzinăria OMV, sector 6", conform C.U. nr, din cu planurile
anexate, Actul de Reglementare al A.P.M.B. nr. şi Memoriul tehnic,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.02.2017, s-a constatat că lucrarea se
execută în carosabil pe acwala ampriză a sistemului de rulare, fără modificarea amprentei la
sol a caxosabilului, fără afectarea vegetaţiei situată în aliniamentele B-dului G-ral Vasile
Milea.

In urma insnmentării dosawlui şi a analizăńi acestuia, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuńei Iucrărilor
menŰonate.

Q
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrârilor de modernizare a linie
de tramvai.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit. b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Nr. 1176//1599916/

DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariana POPA

Red; E.C/ 4ex.- 27 postat pe siteul PMB

c D
ttcrńit -

Insp. n zna ENACHE

B-đul Regina Elisabeta nr 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 4823, 12158/1526937, 1580650/ .2018

CĂTRE,

Spre ştiinţă,

Administraţia Străzilor
Str. Donmiţa Ancuţa nr.1, sector 1

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement(ALPAB)
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1

Referitor la adresa dvs.nr. 18270/07.07.2017,

nr. 1526937/07.07.2017

completările înregistrate

la P.M.B cu

cu nr.4823110.07.2017 cu

nr.12158/04.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate în vederea

executării lucrăńi inJinţare plaűormă călători pe bdul Lascăr Catargiu în dreptul

imobilelor nr.5-7-varianta 1, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente la dosar
- Cerere

- Poze
- Adresă înaintare completare documentaţi CRM 1580650/29.11.2017,

DM nr.12158/04.12.2017, ca urmare a solicitarii Direcţiei de Mediu prin adresa nr.

4823/1526937/25.07.2017

-Adresa DM nr.4823/1526937/25.07.2017
Certificat de Urbanism nr.304/RJ5092 din 28.06.20 17

-Plan anexa CU
-Clasarea Notiflcării nr. 15198/17.07.2017

-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.10798/19.07.2017
-Aviz RATB nr.10815/14.08.2017
-Aviz Ministerul Culturii nr.906/Z/22. 11.2017

-Adresa Administraţia Străzilor privind utilităţile publice

-Memoriu tehnic

şi Ia Direcţia de Mediu

înregistrată

la PMB cu nr.1580650/29.11.2017 şi la DM cu

2) A veriflcării în teren pe data de 16.01.20 18

TeI: 021.30555.00

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

httpulwwwpmb.ro



3) A analizării documentaţiei în cadrul Comisiei de Ecologie şi Protecţia
Mediului CGMB din data de 21.02.2018 şi a rezoluţiei acesteia

4) conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm

Aliniarnent stradal, imobil iut 5 bdul Lascar Catargiu
Defrişare şi extragerea radacinilor:

- lex. Acer sp.(arţar) ® 3Ocm, h 6m, în declin biologic avansat, uscat 100%,
prezinta crestere înclinată 25° i ciuperci saprofite pe trunchi i arpante.
Reducerea lungimii platbandei cu cca 3,5m în dreptul imobilului nr.5 şi cca 3,5m
în dreptul imobilului nr.7 bdul Lascăr Catargiu (lateral stânga - dreapta zonă
asfakată, acces în curţi), în vederea realizării platformei de călători (staţie RATB).

Defrişarea se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal al
terenului pe care se află arborele (ALPAB), evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorareaQ
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ALPAB are obligaţia plantării
unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul tmnchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în unităţile pe care le are în
administrare, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ALPAB are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Reducerea lungimii platbandei în vederea realizării platformei de călători
(staţie RATB) se va executa prin grija dvs. conform Memoriului tehnic anexat, după
încheierea unui Proces verbal de predare-primire a amplasamentului între
Administraţia străzilor şi ALPAB.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare -]ex. uscat ]OO%

Reducere lungime platbandă cu 7rn1

wa.Directp'&o3tecuu
Simo Marianac A

prezcniul aviz ii fost poslal p siw-ul PMB
IlltpJ/wwwplI)b.mĺinsli(utii/pńIIlariLú(Iirec(ii/dircctia_nlediu/avizc_arbori in

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013 sectar 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021 .305.55.00
htlp://www,pmb.ro

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
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rr PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

1 2

Nr. 7578, 10942, 12076/1550967,
I0"

1570455115804501 2018

Spre ştiinţă,
ADP sector 1
Bdul Poligraűei nr.4

CĂTRE,
DI.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1550967/29.08.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7578/30.08.2017, cu completarile înregistrate Ia PMB cu
nr.1570455/26.10.2017, 1580450/28.í 1.2017
12076/29.11.2017, prin care solicitaţi emiterea

şi la DM cu nr.01942/27.10.2017,
avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a str. Tudor Vianu, în
dreptul imobilului nr.14, deoarece împiedică refacerea împrejmuirii va
comunicăm următoarele

1) În urma analizării documentelor existente la dosar:
- Cerere

- Autorizaţie de Desfiinţare nr.26/2/V/29086 din 07.10.2016

-Anunţ de începere a Iucrańlor de desüintare nr.37424118.I0.2016

- Autorizaţie de Construire nr.288/71V/40463 din 03.07.2017

-Certiflcat de Urbanism nr.746119/V/8107 din 06.04.2016-pLdesfiintare

-Planuń anexă CU
- Contract Vanzare Cumpărare nr. 164/29.05.2015

- Certificat de atestare Fiscală nr.808019/1 1.08.2016

-Extras de Carte Funciară nr.75843/03.08.2016

Clasarea Notiücării nr.9700/18.04.2016

-Certificat de Urbanism nr.745/18/V/8108 din 06.04.2016 pt. constmire

-Poze

- Adresa Agenţia de Protecţia Mediului nr.1 1/09.01.2018

Bd, Regina Sisabeţa nr. 47, cod pnştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Pománia

TeI: 021305.55.00
http//www.pmbro



2) a verificării în teren în data de 16.09.2017

3) a analizării documentaţiei în cadml şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C;Q.M.B din 21.02.2018 şi rezoluţiei acesteia “aviz negativ",

prinţesei) bitulpinal, h 13m.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

lex. Paulownia sp. (copacu[

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex.105 .03.2018

o

prnzeniul aviz a fost postal pc siw-ul PMB
httpJ/ ţx data dij

Oű3 9o/

o

vä facem cunoscut ca nu avizăm defrişarea ex.

Bd. Regina Etjsabeta nr 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti. Románia

Ţet: 021.30555.00
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ťY.: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1
..‘J Directia de Mediu1r

ROMANIA
ii62Q18 SÂBA1ODŤM MPŘEUNÁ

39, MAR 2018Nr. 1448, 1777/1603162, 1606325/ .2018

CA TRE,
SC NGR ASSET SRL

BduI Theodor Paflady nr.47, Corp B, Intrarea A, Etaj 1, Camera 4, Sector 3

(Calea Floreasca nr. 111-113, pe str. Putul iui Zamfir, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti

O cu nr. 1603162/27.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1448/28.02.2018, cu
completarile înregistrate Ia PMB cu nr.1606325/12.03.2018 şi Ia DM cu
nr.1777i13.03.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate în vederea defrişării
a 4ex. arbori situaţi pe domeniul public, pe str. Puţul lui Zamfir, deoarece
împiedică executarea Iucrării —Realizare rampă de acces aferentă subsolului
spaţiului comerciaĺ Sp+P÷ 1E din Calea Fioreasca nr 111-113, reconfigurarea
spaţiului verde, amplasare mobilier urban, amplasare corpuri de Yuminat,
pavaje noi (cf. AC nr.49/03/P/49853 din 07.02.2018, vă comunicăm
următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Poze
- Autorizaţie de Construire nr.49/03/P/49853 din 07.02.2018 (AC)
- PIan anexă AC
- Protocol de Colaborare /05.10.2017

- Proces Verbal Predare Primire Amplasament nr.31/16.03.2018
- Extras de Carte Funciară nr.26901922.12.2017
- Certificat de Urbanism nr.18781194/P/40822 din 31.10.2017 (CU)
- Plan anexă CU
- Clasarea Notificării nr.21 945/15.11.2017
- PIan cu marcarea arborilor care necesită defrişarea
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.570/25.O1.2016, lan2167
-PIan Anexă Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie

Bd. Regina Elisabeta ‚ij. 47, tod poştal D51 3, sector 5. Buwre, Roniâra
TeL 021.30555.00
IittpJ/wů.pm.m — ...——..-—————————-—.-————-—



- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Minicipiului Bucureşti
nr.91 5.028/SOS/BS/02.03.201 6

- Aviz Agenţia Pentru Protecţia Mediului Bucureşti
nr.7762/29.03.201 8

2) a verificărili în teren din data de 16.03.2018

3) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor vęrzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul vUtoarei Iucrărî
Platbandă faţă cladire nr 111-113 Calea Floreasca, pe str. Puţul M Zamfir,

Iateraĺ stânga gang
-2 ex.SaIix sp.(salcie) O 4Ocm, h 13m (lex. bitulpinal)
-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocm, h 7m

Adiacent parcare, pe str Puţul Iui Zamfir, în dreptul clădirii nr 111-113 Calea
Floreasca, Iateral stânga gang

-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O SOcm, h 7m
Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs, cu predarea materialului

Iemnos rezultat Ia ADP sector 1, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor, a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene stradale.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 40 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,
potrivit Protocolului de Plantare nr.06ĺ1 9.03.2018 încheiat cu ADP sector 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -4ex.

Director ExecuąvF.
Simona-Manana PuP

)ititt Întocmit Inspector
“%o\ r''

prezentul aviz a (ost postat fSI8itLbZB
( p Uw ww. p111t, 1(1/ jn s ( tIIt i i/pń unń Wdirec I iiid i rectia

Luminiţa CRISTESCU.
c 4ex./29.03.201 8

ntedju/avizcarhori in consuliarcíavizc arlnń in_consuItaiepIp, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna

TeI: 02130555.00 int. 4016
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11051, 12319, 1257/1571437, 1582410, 1600843/ 9. 2ú%°

CĂ TRE,
DI

Str. ‚ Sector 4

(Teren situat în str. . nr. ‚ Sector 2)

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr.1571437130.10.2017,

ç) 1582410/07.12.2017,1600843/20.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
11051/31.10.2017, 12319/08.12.2017, 1257/21.02.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din str.

- cu nr. ‚ Sectorul 2, vă comunicăm că, în urma analizării
documentelor existente Ia dosar:

-cereri nr. 11051/31.10.2017; 12319/08.12.2017; 1257/21.02.2018;

- contract de Vânzare - Cumpărare cu Tncheiere de Autentificare

nr din

- cerificat de Urbanism nr. ..
cc . cu planul anexat;

- autorizaţie de Construire nr. cc

- extras de Carte Funciară nr. din r

- clasarea Notificării nr. / .‘-

- plan de situaţie cu marcarea arborilor ce urmează a fi defrişaţi
O - aviz definitiv Comisia Tehnică de Circulaţie nr. / r .

- fotografii —1.
- a verificărilorîn teren din data de 15.12.2017;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi

Protęcţia Mediului din data de 26.03.2018, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, modificată şi comp(etată cu Legea nr.47, avizăm:
Teren — str. -‚ Sectorul2:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. ( frasin) O=2Ocm h=5m;
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

t..lJOĄ ——

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555.00
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teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate
privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit
Angajamentului de plantare nr.1 1051,12319,1257/04.04.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ. O

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -2 ex.,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspfricopi Anîşoara

-ć

Ređ: P.A./3 ex/03.042018
-prezenlul aviz atast postat pe site- uI PMB. l 2. ‘7

pe dala de..e.J () 7.

Dd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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fl'v71 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Directia de Mediu

I ROMANIA
Inl J 2:); SAPUÄrQrnM iMrnn,NÂ

/

Nr. 11281, 12161J1573288, 1600607/ .2018
/ 02, ‘ÁJ 207a

CATR E,
DI

DI i

Aleea. nr ‚ bI ‚ ap sector3

(BduII ‘. nr. ‚sectorl)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti

cu nr. 1573288şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11281/06.11.2017, cu

completarea înregistrată Ia PMB cu nr1600607/19.02.2018 şi Ia DM cu

nr.1216/20.02.2018, prin care solicitaţi aviz de defrişare a unui arbore situat

in curtea imobilului nr bdul ?i, vă comunicăm următoarele

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Poze
- Extras de Carte Funciară nr. .2018
-Certificat de Atestare fiscală nr din - 2018

-Certificat de Atestare f iscală ni din .. .2018•

-Clasarea Notificării nr 2017
-Comisia Tehnică de Circulaţie : 2017
-Aviz Ministerul Culturii nr. .2017
-PIan cu marcarea arborilor care necesită defrişarea
-Adresă PMB-DM nr . Un 29.01.2018, pentru

completare documentaţie
• - Procură pt. DL Cârstea Gabriel-Alexandru

-Memoriu Tehnic de Arhitectură
-Contract de vänzare Cumpărare nr.

nr. 47, cod poştal OOGl3, seçţur5. Bucureşti, Rrrânia

hiţ /iwww.pmbro
iÖ.IsnI., oo1



-Încheiere de Rectificare nr
-Certificat de urbanism nr' -

până pe data de 22.05.2018.
-plan anexă CU

2) a verificărilor în teren din data de
25.02.2018

Iungit

18.12.2017 şi din data de

3) a analizării documentaţiei În cadru şedinţei comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din 28.04.2016 şi rezoluţiei acesteia, nu avizăm
defrişarea exemplarului Acer sp.(artar) O 3Ocm, h 1 3m, situat, Iateral stânga
proprietate, Iânga gard spre stradă, Iipit de gardul dintre imobilele nr

bdul

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç 4ex./24.04.201 8

Bd. Regna Elisabeţa nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşli. Rcmânia
TeI: 0213055500 int. 4015
htip./ĺwww pmb ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
;.t i:

Directia de Mediu
l POMANIA

1916201 B I 0Ä03&îOflrM MPO EUNÁ

Nr.11094, 12544,1215/1571853, 1584967, 1600596
Og, MAi 201Q

CĂ TRĘ

Sectorul 4

(Teren situat în b-dul ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1571853/31.10.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11094/01.11.2017, completată cu nr.1584967115.12.2017,

O 1600596/19.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12544/18.12.2017,1215/20.02.2018 prin
care solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra a 7 ex. arbori, situaţi pe terenul
din b-dul Sectorul 2, conform CVC cu Incheiere de Autentificare
nr.1527/30.11.2016, unde urmează să se realizeze Iucrări de construire „clădire mixtă cu
spaţii comerciaĺe, spaţii conferinţe şi hotel cu regim de înălţime 3S+P÷13E÷Eth,
împrejmuire" autorizate prin A.C. nr. ‘din 19.10.2017, cu planurile anexate, vă
comunicăm că în conformitate cu Legea nr. 24/20071 privind reglementarea şi administrarea
spaţUlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren situat în b-dul : -

Arborü sunt situaţipe latura dinspre b-dul
- 4 ex. Populus sp. (plop) O=45-5Ocm h=16-18m, - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O=35cm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl,conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Menţionăm că, pentru obţinerea avizului de specialitate solicitat (defrişare arbori)
este necesar ca documentaUa depusă să respecte

- obligaţiile impuse prin planul de situaţie vizat spre neschimbare aferent Deciziei
Etapei de Incadrare nr.88/07.O8.201 7.

- planul aferent Comisiei Tehnice de Circulaţie să cuprindă spaţflle verzi obligatorii
prin Decizia Etapei de Incadrare nr. iar eventuale alte Iocuri de parcare să nu
fie dispuse pe spaţiul verde în suprataţă de 571 ‚8mp pe soI natural.

De asemenea este necesar să completaţi documentaţia cu planul de amenajare aI
spaţUlor verzi(suprafaa de 571 ‚Smp) în care să fie specificat nr.de arbori ce urmează a fi
plantaţi, specie, distanţa dintre arbori şi clădiri, distanţa dintre arbori şi reţele de utilităţi
publice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —5 ex.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Jnsp. Pricopi Anişoara

O Ę, MAi 2018

!çc]aI,!sn,.c. 001

Red: P.A.13 ex.123.04.2018
— prezsntu aviz aĺost pnstat pe site- uI PMB.

ps data ds
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
IOTO 2Dm I%APBĂTODŤM ÎMPPEUNÂ

CĂTR E,
sc

O8.MAL 7018

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1577652/17.11.2017
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11774/20.11.2017cu completările înregistrate Ia
PMB cu nr.1585971/20.12.2017, 1614857/12.04.2018 şi Ia DM cu
nr.12659/21.12.2017, 2697/13.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

O specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati pe terenul din str.
Í, sector 1, deoarece împiedică construirea unui imobil de Iocuinţe

colective S÷P+2E÷pod şi împrejmuire teren, vă comunicăm următoarele:

1) În

necesită

urma analizării documentelor existente Ia dosar
- Cerere

- Poze
-Certificat de înregistrare firmă
-Contract de vânzare cumpărare nr.
-Oficiul de Cadastru nr.
-Extras de Carte Funciară nr.
-Certificat de Urbanism (CU)
-PIan anexă CU
-Clasarea Notificării nr.
-PIan cu proiecţia construcţiei Ia soI cu marcarea arborilor care

defriarea (cu Iegendă)
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr..

- Aviz de urbanism Ia PUZ nr.
- Planurile PUZ vizate spre neschimbare;
- HCGMB pentru aprobare PUZ nr.

- Protocol de plantare nr.

2) A verificării în teren pe data de 09.01.2018

Nr. 11774, 12659, 2697/1577652, 1585971, 1614857/ .2018
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3) A analizării documentaţiei în cadrul Comisiilor de Ecologie şi Protecţia
Mediului CGMB din data de 21.02.2018 şi a rezoluţiei acesteia,

4) conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Teren proprietate privată, str.
Defrişare şi extragerea radacinilor:

-4ex. Quercus sp.(stejar) O 40-SOcm, h 14
Protejare:

-7ex. Quercus sp.(stejar)
-1 ex.Fraxinus sp.(frasin)
-lex. Platanus sp.(platan)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 24ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu
diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în prima perioadă optimă (primăvară sau toamna anului
2018), potrivit Protocolului nr. \. ‚ încheiat cu ADP sector 1.

La final(zarea Iucrărilor de plantare conf. artQ alin.5 din Anexa 1 la Q
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medh din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv
Simona-M

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
ç 4ex./17.04.2018

Defrişare -4ex. arbori

A

prezentul avíz a fost postat pe siIcüĺPMH
h t p //s pntb ro/t ns t t ul i I/prl n Il Ýđi l t I i/đi I t I t_ii'L Ji uhn IZL attnrt i n LOtl s u l IrL/ t I ŹL irbon_i n_t onsult n L php p Jat a di. ĺi 1+ M Al
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

- 112. MÂL 2018

h=6-1 Om
care lex.

ŔOMÂNIA
IgI2Q18 I SÁIZOĂTOflLM TMPPEUNÂ

Nr 854/1596490/
CĂ TRĘ

Sectorul 1.

(Teren situat în str. ‚ Sectorul 3)
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1596490/05.02.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.854/06.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 37 ex.arbori situaţi pe terenul din str Sectowl
3, conform, Contract de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr din
29.01.2008, Certificat de Urbanism nr . din 05.12.2017 cu planul anexat, Clasarea
Notificării nr. /26.01.2018, Extras de Carte Funciară nr 19.10. 2017,vă

0' comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.03.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic:
Teren — str. I

‚
Sectorul 3:

-7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=1 5-3Ocm
- 6 ex. Populus sp. ( plop) multitulpinale din 0=2Ocm h=12-14m;

Arbori situaţi pe Iinia gardu/ui dinspre
- 20 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=15-25cm h=7-8m, din care lex. bitulpinal h=8,

răsăriţi spontan,
- 2 ex. Populus sp. ( plop) multitulpinale din care 1 ex. O=3Ocm h=1 1 m;
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=25cm h=8m;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=25cm h=9m;

Total = 37ex, din care predominantă specia de oţetar 27 ex. şi vegetaţie spontană formată
din Iăstari de oţetar şi piop, specie invazivă.

In urma instrumentării dosarului şi a analizării acestuia în cadrul şedinţei
Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul C.G.M.B, din data de 18.04.2018 în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Nor .ele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

Q teritoriu) Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul de principiu favorabil în scopul
obţinerii autorizaţiei de construire.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrâri de defrişare/toaletare.
Inainte de începerea Iucrărilor aveţi obligaţia solicitării avizului definitiv de

defrişare.
La solicitarea avizului definitiv veţi completa documentaţia cu Autorizaţia de

Construire şi avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie a Primăriei Municipiului Bucureşti.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi sancţionată

conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXEC
Simona-Maria
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ŘOMÂNIA
1910 2osl sÄeÁîon:M MrPEUNÁ

CA TRE,
DI

(Str. ector 1)

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr. 91564346/06.10.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10187/09.1020ţ,
cu completările înregistrate Ia PMB cu nr.1606140/09.03.2018 şi Ia DM cu

O nr.1732/12.03.2018, prin care solicitaţi aviz de defrişare a pomilor fructiferi
situati pe terenul în suprafaţă de 379,5mp din str. nr sector 1,
deoarece împiedică executarea realizării unei Iocuinţe unifamiliale parter,
împrejmuire teren, amenajare incintă, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
-CerereDMnr 7,PMBi
-Completare documentaţie DM nr. -- şi PMB

- Poze
-Clasarea Notificării nr - . -

-Extras de Carte Funciară nr:
-Procurănr:
- Contract de Vânzare Cumpărare nr:. -

-Certificat de Urbanism nr (
eroare materială pe 14.09.2017

-PIan anexă Ia CU
- PIan cu marcarea pomilor fructiferi care necesită defrişarea

2) a verificărilor în teren din data de 28.10.2017 şi 14.03.2018

3) a anaíizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din 26.03.2018

flJfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1,1 MAi 2016

Nr.10187,173211564346, 1606140/ . 2018

n r.

îndreptat

2018
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4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobU nr ‚ pe amplasamentul vütoarei construcţü

-3 pomi fructiferi specii diferite O 15-2Ocm, h 4-5m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

iegal ai terenului pe care se află pomii fructiferi, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tänăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia
plantării a 30 ex. pomi fructiferi, în prima perioadă optimă de plantare ( toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019).

Se va respecta Protocolul nr.i; din 20.04.2018 încheiat cu ADP sector
1.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia O
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medk din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 3ex

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

_ókť1-đ%-&1i (4ex./27.04.201 8

prezintuI aviz a isi poslal pe site-uł PMB ‘ ľ)
hIIp://wwwpiiili,io/instiluűi/pńiiiańaidkectű!direclia llctIiu/avize_aItoń_in_consuIIare/avimarhori.inconsulIĹLlephp. pe daIa ĹIe c9. OJ, Ů/J

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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CA TRĘ
&C QUANTUM COMINVESTSRL

Şos. Nordului nr.54, sector 1

:nr

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr. 1523126/28.06.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3652/29.06.2017, cu

‘—_ completarile înregistrate Ia PMB cu nr.1567532/17.10.2017,
1606058/09.03.2018, 1620470/02.05.2018 şi Ia DM cu nr.10626/18.10.2017,
1734/12.03.2018, 3236/03.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate în vederea executării Iucrării - Amenajare parcare şî împrejmuire
teren, pe proprietatea privată în suprafaţă de 2361 mp, situată pe str.

nr şi vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Poze
-Imputernicire din data de 27.06.2017 pentru dI..' •.

-Aviz Poliţia Rutieră
- Contract de Vânzare Cumpărare nr
-Certificat de înregistrare firmă seria nr..
-Somaţie Poliţia Locală nr. -ť

‘pentru curăţarea terenului
- Certificat de Urbanism nr.. ‘(CU)
-Planuŕi anexă CU
-Act de alipire nr. .;J;t cu planuri anexă
-Contract de dare în plată nr.
-Memoriu de Arhitectură
-Extras de Carte Funciară nr
-Decizia Etapei de Încadrare nr, r

e r
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ I

Directia de Mediu
ROMANIA
l9l8 2O1BShflBÁTOflLM IMPPEUNA

Nr. 3652, 10626, 1734, 3236/1523126, 1567532,1606058, 1620470/ 2018

1 Z MAL 20;a

(Str. ;‘ şi ‚ sector 1)

Cristian

/ şi

cu planul anexă
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-Aviz PMB-Comisia Tehnică de Circulaţie nr

r
5 m -:

i din cu planul anexat
-Acordul Ministerului Transporturilor nr.
-Acordul Ministerului Transporturilor —Compania Naţională de Căi

Ferate SA nr iç,-;, din
-Acordul Autorităţii Aeronautice Civile nr
-PIan de amenajare spaţiul verde, Ia finalizarea Iucrărilor de

construire.

2) a verificărilor în teren din data de 01.11.2017 şi 08.05.2018

4) îp conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Eliminare vegetaţie spontană:
-iăstari specü diferite O 1 -5cm (Frunus sp.-corcoduş, Ailanthus sp.

oţetar, Fraxinus sp.-frasin, Acer sp.-artar, Rosa canina-măceş).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal al terenului pe care se află vegetaţia, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor şi respectarea prevederilor avizului în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că potrivit Planului anexă Ia Decizia Etapei de Incadrare
suprafaţa de teren rămasă după Iărgirea arterelor de circulaţie este de
2134,76mp, pe aceasta urmând a se construi 70 locuri de parcare şi a se
amenaja spaţiu verde în suprafaţă de 641 ‚O7mp.

Având în vedere cele menţionate mai sus, va comunicăm că Ia
finalizarea lucrărilor de construire, vă revin următoarele obligaţii

- dublării gardului spre stradă cu plantaţie de gard viu, conform
Certificatului de Urbanism.

- amenajării unui spaţiu verde în suprafaţă de 641 ‚O7mp. potrivit planului
anexa Ia adresa APM Bucureşti

- plantarii a l8ex. arbori (larbore Ia 4 Iocuri de parcare cf. PUG
Municipiul Bucureşti, art, 13 pentru zona M). Menţionăm că se vor planta
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
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cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
In caz contrar se vor aplica sancUuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Având în vedere ca vegetaţia spontana formează un hăţiş prin care nu s
a putut patrunde pentru a constata dacă pe teren există arbori, menţionăm
următoarele:

-în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului
dendrologic cu diamentre mai mari de 6cm

- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai
mari de 6cm şi emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o
nouă solicitare, Ia finalizarea Iucrării avizate (eliminarea vegetaţiei
spontane).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Eliminare vegetaţie spontană.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4exJl 1.05.2018
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CA TRĘ
s.c QUANTUM COM INVEST SRL

Şos. Nordului nr. 54, sector 1

(Str. sector 1)

i,i
.•

ŔOMÂNIA
1DlO 201B I sÁBkîOPIM ÉMpPEuNĂ

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr. 1523128/28.06.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3653/29.06.2018, cu
completarea înregistrată Ia PMB cu nr.1620476/02.05.2018 şi Ia DM cu
nr.3237/03.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate în
vederea executării Iucrării - Amenajare parcare şi împre]muire teren
proprietatea privată în suprafaţă de 2392mp, situată pe str.
vă comunicăm următoarele:

1) ĺn urma analizării documentelor existente Ia dosar:

25.09.2017

- Cerere
- Poze

5 cu planuri anexă

-Extras de Carte Funciară nr
-Decizia Etapei de ĺncadrare nr.
-Aviz PMB-Comisia de Circulaţii nr.

.V .C ‘cu planul anexă
din

-Acordul Ministerului Transporturilornr.' :M.i!7. 7'

-Acordul Ministerului Transporturílor—Compania Naţională de Căi
Ferate SA nr. ‘“ ‘.14 dir

-Acordul Autorităţii Aeronautice Civile nr.
-PIan de amenajare spaţiul verde, Ia finalizarea Iucrărilor de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

17. MA 2010
2018Nr. 3653, 323711523128, 1620476!

pe

o

3din- Certificat de Urbanism nr
-Planuri anexă CU
-Act de alipire nr.
-Contract de dare în plată nr
-Tranzacţie nr.
-Memoriu de Arhitectură

(CU)

construire

JĄ
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2) a verificărilorîn teren din data de 01.11.2017 şi 08.05.2018

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Eliminare vegetaţie spontană:
-ĺăstari specii diferite e i -5cm (Prunus sp.-corcoduş, Ailanthus sp.

oţetar, Fraxinus sp.-frasin).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află vegetaţia, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces.

Precizăm că administratorullproprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor şi respectarea prevederilor avizului în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct B din Anexa nr. i Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Q

Menţionăm că potrivit Planului anexă Ia Decizia Etapei de Încadrare
suprafaţa de teren rămasă după Iărgirea arterelor de circulaţie este de
2232,86mp, pe aceasta urmând a se construi 74 Iocuri de parcare şi a se
amenaja spaţiu verde în suprafaţă de 670,2Omp

Având în vedere cele menţionate mai sus, va comunicăm că Ia
finalizarea Iucrărilor de construire, vă revin următoarele obligaţii:

- dublării gardului spre stradă cu plantaţie de gard viu, conform
Certificatului de Urbanism.

- amenajării unui spaţiu verde în suprafaţă de 670,2Omp. potrivit planului
anexa Ia adresa APM Bucureşti

- plantarii a l8ex. arbori (larbore Ia 4 Iocuri de parcare cf. PUG
Municipiul Bucureşti, art, 13 pentru zona M). Menţionăm că se vor planta
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie. )

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ĺn caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Eliminare vegeta ţie spontană.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
(4ex./1 1.05.2018

‚.3.
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Directia de Mediu
ROMANIA

B I

i 7. MAI. 2018

CATRE,

S+!11. I

Spre ştiinţă, I l

Dna
Str. sector 1

(Bdu! L . . sector 1)

2958/24.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de speciaiitate În
vederea construirii unui imobil cu funcţiunea birouri şi Iocuinţe colective 3S÷P-
3S+6 E şi împejmuire teren Droprietate privată Îfl suprafaţă de 2.672,OOmp,
situat în bdul ?x . S nr - (cf. cu nr. .‘ din
planurile anexa cu, Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului
nr

. Deciziei Etapei de Incadrare APRM nr. .. ?7 r

Extras de Carte Funciară nr ‚ contract de Vânzare
cumpărare nr. Á1 .

-. copie ci, Procură pentru dna r

-

r

) ‚ vă comunicăm următoarele:
- Ia verificarea efectuată pe teren în data de 10.05.2018

Q că pe amplasament nu există vegetaţie.
- având în vedere cele menţionate mai sus vă facem

solicitarea dnei ľ:.. ż-. - nu se supune H.C.G.M.B.
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Bucureşti.

Director Executiv,
Simonak1ariana POPA

‘Ý
lA

Nr. 2958/1618130/

Referitor Ia adresa dnei (
înregistrată Ia PMB cu nr. 1618130/23.04.2018

(împuternicită de dvs.),
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

s-a constatat

cunoscut că
nr. 304/2009
Municipiului

íý)) Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./1 1.05.2018

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşla! 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmănia
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s.c CITADELA FROJECT&A
Adresă de corespondentă : Str. i nr.

81. sc. ap. ‚ sector 3
Sediu :Str. I nr. ‚ ap. ‚ sector 2

Spre ştflnţă:
- Primăria sectorului 4 - Direc4ia Gospodărke Locală
- S.C.AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A.
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr. 1604285/05.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1626/06.03.2018 prin care sollicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru materialul dendrologic existent pe proprietatea
dumneavoastră din str. nr. sector 4, care impiedică executarea Iucrării
‘tonstruire ansamblu de Iocuinţe colective şi servicii P+M P+8E, P+12E, P+14E", vă
facem cunoscut următoarele

1. Ca urmare a analizării documentaţiei depuse:
- Cerere petent;
- Certificat de înregistrare . SA
- Titlu de Proprietate nr. - . pentru 3600mp cu plan de amplasament

Str. nr
- Titlu de Froprietate nr. pentru 3900mp pentru Str.

- Proces verbal de punere în posesie nr. cu plan de amplasament;
- Promisiune sinalagmatică de vânzare-cumpărar autentificată sub nr.

-‘ pentru terenurile din str nr.
- Act de intabulare nr.'
- Act de intabulare nr.
- Contract de vânzare autentificat sub nr.
- Aviz de Urbanism nr pentru „FU7 Str. —Str.

emis în baza Avizului de oportunitate nr.
- Aviz tehnic de princiDiu aI Cnmisiei Tehnice de Circulaţie pentru documentaţia „PUZ

Str.1 i—Str
- »PUZ STR —STR. ‚ sector 4" adoptat prin HCGMB nr.

7/2012 prin care terenul este incadrat în Unitatea Teritorială de Referinţă U.T.R. M2-
subzonă mixtă cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinuu şi
înălţimi maxime de Ff14 niveluri cu accente înalte cu plan anexă;

Bđ. Regia Eisabeta nr.47, codpoştaIoSOOl3,sedor5, Bucureşti. Romána

TeI: 021.30555 00
http:Í/wwwpmb.ro
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Direcţia de Mediu

Nr. 162611604285; 3190116200631 2 b ĹIM, 2018

Către,

În atenţia dlui - reprezentant legal

o
(Amplasament - str. nr. sector4)

nr.



- Decizia Etapei de Încadrare nr. pentru PUZ Str. —Str.
sector 4;

- Certif]cat de Urbanism nr. cu planurile anexă 1:500 şi 1:2000
- Certificat de Urbanism nr. pentru alipire terenuri, cu planurile

anexă 1:500 şi 1:2000;
- Aviz tehnic aI Comisiei Tehnice de Circulaţie cu plan anexă solicitat prin CU nr.

- Aviz Brigada de Poliţie Rutieră pentru acces Ia drumul public;
- Decizia Etapei de Incadrare nr pentru ansamblu rezidenţial cu

funcţiunea de locuinţe colective pe Str — sector 4;
- Rectif]care Ia Decizia Etapei de lncadrare nr.
- PIan de amenajare spaţiu verde pe proprietate după încheierea Iucrărilor de

construire;
- Autorizaţia de construire nr. din cu termen de

valabilitate prelungit până Ia -

2. A inventarierii materialului dendrologic existent pe suprafaţa sus menţionată
după cum urmează

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20-4Ocm, h 6-9m;
- 3 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 20-25cm, h 5-7m;
- 3 ex. Morus sp. (dud) e 15-40m, h 4-8m;
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O i 5-4Ocm, h 5-8m;
- 25 ex. Pinus nigra O 30-35cm, h 5-8m;
- 9 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 15-4Ocm, h 5-i6m;
- 3 ex. Quercus sp (stejar) O 4Ocm, h i2m;
- 9 ex. Acer sp. (artar) O 20-3Ocm, h 3-6m;
- 2 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) e 25-3Ocm, h 5m;
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 20-25cm, h 2,5-4m.
Total : 64 ex. arbori.

3. A prezentării PROTQCQLULUI nr. .‚ încheiat între sectorul 4 aI
Municipiului Bucureşti, Direcţia Gospodăriere Locală şí SC í S.A.
înregistrat Ia PMB cu nr.1620063127.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3i90
/02.05.20181 solicitat de către Direcţia de Mediu prin adresa 1626/1604285/18.04.2018
pentru plantările in compesare, respectiv a Devizului de lucrări intocmit de către SC
AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A. nr, şi dovada achitării
materialului dendrologic ce urmează a fi plantat în compensare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi c
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează
Amp!asament - str. / nr.

Defrişare cu extragerea rădăcinilor pentru arborii situaţi pe amplasamentul
viitoarei construcţii şi/sau care împiedică organizarea de şantier în interiorul proprietăţii

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) e 20-4Ocm, h 6-9m;
- 3 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) o 20-25cm, h 5-7m;
- 3 ex. Morus sp. (dud) e 15-40m, h 4-Bm;
- 3 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) O 15-4Qcm, h 5-8m;
- 25 ex. Pinus nigra e 30-35cm, h 5-8m;
- 9 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 15-4Ocm, h 5-16m;

t1
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- 3 ex. Quercus sp (stejar) O 4Ocm, h 12m;
- 9 ex. Acer sp. (artar) e 20-3Ocm, h 3-6m;
- 2 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) e 25-3Ocm, h 5m;
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 20-25cm, h 2,5-4m.

Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
dumneavoastră în calitate de proprietar aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiilor de speciafltate privind execuţia defrişării, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din anexa nr.1 aH.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborilor sus menţionaţi
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, ţinând cont de încadrarea urbanistică (UTR M2) aveţi
obligaţia plantării a 640 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 10:1) cu
respectarea dimensiunilor conform speciflcaţiilor din Protocolul de plantare nr.

încheiat cu Primăria sectorului 4 — Direcţia Gospodărire Locală.
Contorm protocolului sus menţionat, arborii se vor planta pe un areal ce înconjoară

zona de defrişare : Parc Lumea Copfllor, Parc Orăşelul Copiilor şi zona cvartalelor de
blocuri B-dul şi Şos. pentru respectarea
prevederilor art. 9, alin.1, din anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Plantarea şi întreţinerea (udarea) se va face de către SC AMENAJAREA
DOMENIULUI PUBLIC4 SA, conform Protocolului cu Devizul de Iucrări anexat, încheiat
între S.C. CiTADELA PRO.ECT S.A şi Primăria sectorului 4.

Precizăm că în cazul în care, în urma veriflcărilor ulterioare, după minimum o
perioadă de vegetaţie, se constată uscarea materialului dendrologic, aveţi obľgaţia înlocuirfl
materialului dendrologic uscat.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 64 ex.

DIRECTOR TIV
Simona- aq Ő

4.

( w ă
%b'w

a'

‘ Intocmit: Insp. flicppi Anişoara

Cons. Bogdáh Pb escu

Reď TB IAP 4 ex.115.05 2018
— prezentut aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de Q
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ASQCIEREA TIAB SA - TEHNOLQQICA RADION SRL - VIA PROIECT SRL
Str. Pictor Arthur Verona nr. 17, sector 1, Bucuresti
PRIMA RIA MUNICJPIULUI BUCURETI - Direcţia Transporturi
B-dui Regina Elisabeta nr 47, sector 5, Bucuresti
SC BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE SRL
Str Leonida nr 5, sector 2
E-mail: office @bap.ro

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

(J Administraţia străziior - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector I

(PARK&RIDE — parcare supraterană $ terminal RA TB Ia intersecţia Şos. Pantelimon
cu Şos. Vergului- Dudeti, sector 2)

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608189/16.03.2018, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1962/19.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1620434/02.05.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3248/03.05.2018 i Protocolul de
plantare nr. 8637 din 30.05.2018 încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sector 2,
înregistrat ia DirecUa de Mediu cu nr. 4464 din data de 30.05.2018, prin care se soiicită
emiterea avizuiui de specialitate privind defrisarea a l6ex. arbori, 2ex. arbuti, lOex.
ienupăr târâtor (arbust), astfel:

1) în vederea execuţiei Iucrării de “construire nod
metrou — PARK&RIDE parcare supraterană i
Pantehmon cu Şos. VerguIuŕ-Oudeti, sector
Urbanism nr. 1din 14.09.2017.

2) în urma analizării documenteior existente Ia dosar:
- Cerere;
- Decizia etapei de încadrare nr. 22 din 20.02.2012 emisă
Protecţia Mediului Bucureti;
- Decizia etapei de încadrare nr. 45 din 17.04.2018 emisă
Protecţia Mediului Bucuresti, însoţită de planul anexă vizat spre
1:500;
- Aviz edilitar nr. 2337/02.04.2018 emis de Luxten, însoţit de Avizul favorabil
condiţionat nr. 310/29.03.2018;
- Aviz de amplasament favorabil nr. 213135815/19.04.2018 emis de E-DistdtW..e
Muntenia;
- Aviz de traseu nr. 9332CS/30.03.2018 emis de Netcity-Telecom; f4Ş' i—

- Aviz tehnic nr. 19308/30.03.201 8 emis de RATB; . ţţ
- Aviz condiţionat nr. 100/05/03/01/0751 din 20.03.2018 emis de TeIekorŞ.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal 0513, sector 5, Bucureşti, România
.
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- Aviz favorabil nr. /11.04.2018 emis de Distrigaz Sud Reţeie;
- Aviz/punct de vedere nr. /20.03.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie,
ÎnsQţit de planul vizat spre neschimbare, scara 1:500;
- Certificat de Urbanism nr. 9976 din 14.09.2018 emis de PMB, însoţit de planul
anexă scara 1:500;
- PIan de situaţie scara 1:500;
- H.C.G.M.B. nr. 2/17.01.2018 privind aprobarea PUZ— Nod intermodal cap Iinie de
tramvai i metrou Park & Ride — parcare supraterană i terminal RATB intersecţia
os. Pantelimon cu os VerguIuiDudeti, sectorul 2, Bucuresti;
- Aviz Arhitect Sefnr. /24.10.2017 emis de PMB, însoţit de plan scara 1:500 vizat
spre neschimbare;
- Memoriu tehnic;
- PIan de încadrare scara 1:2000;
- Aviz Apa Nova nr. /16.05.2018;
- PIanuI cu marcarea arborilor propui spre defriare;
- Foto vegetaţie;
- Adresă Direcţia de Mediu cu nr. 3248/1620434(1962/1608189)/08.05.2018
transmisă către A.P.M.B.

3)a verificărilorîn teren din: 03.04.2018, 07.05.2018.
4) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
a celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare:
In aüniamentul din faţa imobilului nr. 2-4-6, 12-16, 32-40 în

şos. Dude$i — Panteiimon, pc amprenta lncrărilor de semaforizare:
Pe amprenta vütoarei construcţÎi:
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) multitulpinale, h 4-6m
- 1 ex. Juniperus horizontalis (ienupăr târâtor) I=6-8m2 (aproximativ 1 Obuc.)
- 7 ex. Albitsia julibrissima (arbore de mătase) O 1 0-25cm, h 3-6m, 1 ex. multitulpinat
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) tritulpinal, h 4-6m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 25-4Ocm, h 10-12m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 10-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 2Ocm, h 5-6m
- vegetaţie spontană formată din acer, plopulus, ailanthus altissima
Lucrările de defrişare, extragerea rădăcinilor şi eliminarea vegetaţiei spontane cu

O 2-8cm, a lăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea
nr 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirU, salubrizării şi igienizării
terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, se vor executa prin grija dvs, în prezenţa unui
reprezentant aI ADP sector 2, care va prelua materialul lemnos rezultat, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

În timpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţii:
• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea

IucrărU, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor;
• să evite depunerea pământuluí sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din

vecinătatea Iucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora
• să stropească periodic spaţflle de manevră şi arboriVarbuştU din cadrul organizărilor de

şantier
• să respecte obligaţiile din aciul de reglementare emis de APM - Bucureşti

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a l6Oex. arbori,

Od. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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arbori tineri cu balot đe pământ O minimum 7 cm
diametrului în funcţie de specie i l2Oex. arbu$i tineri,
Juniperus horizontalis (ienupăr târâtor), în perioada
prevederilor Protocolului de plantare nr. din 30.05.2018.

După expirarea perioadei de garanţie de un an, asigurată de firma prestatoare în
conformitate cu contractul de furnizare şi sewicii, administratorul Iegal aI terenului pe care
urmează a se planta arborii/arbuştfl (ADP Sector 2) va aplica Iucrări de întreţinere
corespunzătoare pentru a asigura un procent ridicat de prindere a materialului dendrologic
tânăr.

La finalizarea lucrărilor de plantare administratorul Iegal al terenului unde vor fi
plantaţi arborii/arbuştii sau beneficiarul, conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 are
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare: l6ex. arbori, 2ex. arbusti, lOex. ŕenupăr târâtor (arbust)

o

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺĺď2ĺ 2k
#..s t0 \\e ow .n

w
00 *

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.Rflex./30.05.2D18 . prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB —

htlp:J/wpmb.rofinstítutjiĺprimari&directn/d:rectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori n_consdtare.php pe data de
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Directia de Mediu

ROMANIA
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—1 WW
Nr. 3774/1624062/

CĂ TRĘ
S.C. -- SRL, prin împuternicit dI

Adresă de corespondenţă : str. i nr. ‚ et. ‚ Sectorul 1

(Teren situat în str. - . ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624062/14.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3774/15.05.2015, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul din str. a
I nr. Sectorul 2, conform Contract de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de
Autentificare nr. ‚ în vederea construirii de Iocuinţe colective CorpBl cu
regim de înălţime 2S÷P+11E, Fazal,conform C.U nr, din 1, Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 22.05.2018, s-a constatat că pe amplasamentul
sus menţionat există vegetaţie răsărită spontană, motiv pentru care, avizăm
Eliminare vegetaţie spontană:

- reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Populus
sp. (plop), Prunus sp. (corcoduşi) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs, ca proprietar Iegal aI terenului pe care
se află vegetaţia spontană.

- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic cu
diametre mai mari de 6cm.

- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm şi
emiterii unui punct de vedere1 vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, Ia finalizarea Iucrării
avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

- potrivit articolului 1dm HCGMB nr.121/2010, aveţi obflgaţia să Iuaţi măsurile ce se
impun în vederea asigurărfl îngrădirii, salubrizării şi igienizărfl terenului.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare/toaletare.
Avînd în vedere că pe teren urmează să construiţi, vă comunicăm că potrivit

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3 pentru obţinerea avizului de dezafectarea
materialului dendrologic în vederea realizărfl unei construcţii trebuie să depuneţi
următoarele acte:

- acord emis de Agenţia de Protecţia Mediului Bucureşti;
- plan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiei1 conform prevederilor

regulamentului de urbanism/autorităţfl de mediu;
- plan de situaţie cu proiecţia Ia soI a viitoarei construcţii cu marcarea

arborilor ce urmează a fi defrişaţi.
- aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB;

- aviz Poliţia Rutieră PMB;
- PUZ/PUD şi planurile anexă;
- regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD;
- HCGMB/HCLS 2 - pentru aprobare PUZ/PUD,

In urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea
altor documente necesare emiterii avizului.

Rd Rpnin FIinhpIn nr 41 rnd nnstal D5fl113 snrtnr5 Bijrnresti flnmânia I I



Actele, însoţite de cerere se vor depune la registratura Primăriei Municipiului
Bucureşti cu sediul în b-dul Regina Eliasabeta nr.42, sectorul 5.

Documentaţia completă va fi înaintată spre anaiză şi rezouţie, funcţie de care se va
emite avizul de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi
conform cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Eliminare vegetaţie spontană

DIRECTOR EXECUTIV,
Símona-Ma OPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.Ai3 ex.129O52018
— prezentul aviz atosl pnstat pe site- uI PMB.

pe data đe

t.t,oĄ

o

sancţionată
verzi de pe

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cad poştat O513, seclcr 5, Bucureşti, Ramánia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1372, 3168, 396211602070, 1619399, 1624983! 28. IUN. 2010

CĂ TRĘ
SC ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL

BduI Dacia nr.56, corp A, mansardă, camera 5, sector 2

(Str. . sector 1)

(3 Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1602070/23.02.2018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1372126.02.2018, cu completările înregistrate Ia

PMB cu nr.1619399/26.04.2018, 1624983/16.05.2018 şi Ia DM cu

nr.3168/27.04.2018, 3962/17.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe
terenul proprietate privată în suprafaţă de 16.862mp. din Calea

sector 1, în vederea construirii unui ansamblu cu funcţiunea

rezidenţială şi funcţiuni conexe compus din 2 clădiri cu regim de înălţime

3S+P+15E, o clădire 3S÷P÷18E÷19E duplex şi o clădire 3S+P+16E, cf.
documentaţiei existente Ia dosar (Cerere, Foto vegetaţie, CVC nr. ‚ Certificat

Atestare Fiscală ‚ Extras de Carte Funciară nr. ‚ cu nr. ‚ planuri

anexă cu, Autorizaţie de Construire nr. Acord de Mediu nr.

o Rectificare APMB nr. ‚ Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. Aviz

Brigada Rutieră Hotărâre PuD nr. Aviz uz PIan

PUZ), Ia verificarea pe teren în data de 23.05.2016 s-a constatat că pe
amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru

care, avizăm:
Eliminare vegetaţie spontană

- Iăstari aparţinând speciilor Acer spjarţar) ‚ Ailanthus (oţetar),
Populus sp.(plop), Fraxinus sp.(frasin), ulmus sp.(ulm) O 1-5cm.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află vegetaţia spontană, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor.

I tII



Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor şi respectarea prevederilor avizului în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009. 4

Menţionăm următoarele:
-Tn baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului

dendrologic cu diamentre mai mari de 6cm
- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai

mari de 6cm şi emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o
nouă solicitare, Ia finalizarea Iucrării avizate (eliminarea vegetaţiei
spontane).

- potrivit articolului 1 din HCGMB nr.12112010, aveţi obligaţia să
Iuaţi masurile ce se impun în vederea asigurarii ingradirii, salubrizării şi
igienizării terenului.

Precizăm că acest aviz nu este vaiabfl pentru suprafaţa de teren
de lOBBOmp proprietate a firmei Auchan Romania SA şi construcţüle O
edificate pe această suprafaţă (imobil Sucursala Ford din Calea

clasate ca monumente istorice de grupa A, potrivit
Ordinului Ministrului Culturu şi Cultelor nr.2001/2008.

Prezentul aviz are termen de valabilítate 2 ani de Ia data emiterii.
Eĺiminare vegetaţie spontană

Director Executiv,
Simona-Mariana P - -

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Ů ‚‘ 4ex./12.06.2018

prezentul aviz a ĺost pnsial pe síie-ul PMB
bIIp:/iwww.ptnh.ro/institutÉi/prituariaidirec Iiiidirectia_nedtűavize_aod_in_consuIuire/avizearhndJnconsultaio.php. pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod pcştal O513, sectnr 5, Bucureşti, Romănia I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IgIe2018 SAPEÁrDP,tq MPPEIJNÁ

Nr. 77,2507,4174,5743/1588483, 1613185, 1626639, 1637402/
1 IUL. 2fl

CĂTRE
S.C. S.R.L

nr. ‚ sector

Spre ştiinţă:
- Adrn inistraüa Dom eniului Public
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6
- Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorul 1

(B-dul Preciziei nr. 3 G, sector 6)

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1588483/05.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 77/08.01.2018, la care se revine prin adresa înregistrată la
P.M.B cu nr. 1613185/03.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2507/04.04.2018 pe
care o completaţi prin documentaţia înregistrată la P.M.B cu nr. 1626639/21.05.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4174/22.05.2018, prin care solicitaţi obţinerea a
avizului de specialitate pentru realizarea proiectului „Relaţie de stânga semaforizată
în dreptul imobilului situat pe B-dul Preciziei, nr. 3 G, sector 6, Bucureşti)", vă
comunicăm următoarele:

O
1. având în vedere documentele existente la solicitare
- Cerere
- C.U. nr.
- Planuri topograűce anexă la C.U. 1:1000, 1:500
- Actul de Reglementare emis de către Agenţia Naţională pentru Protecţia

Mediului Bucureşti cu nr. ĺ .

- Punctul de vedere transmis de către Direcţia Generală de Urbanis
- Memoriu Tehnic ‘-ą nj' io

\-‘
- Fotografii j
2. urmare a veńücăńlor efectuate pe teren în da[ele de 17.0h201-8--li

11.05.2018, s-au inventariat 1 8 ex. arbori amplasaţi actualmente în aliniamentul
bulevardului Preciziei, Iocaţie unde se va realiza cea de-a doua bandă a arterei de
circulaţie cu sens înainte, partea dreaptă a sensului de mers către ieşirea din
Bucureşti, începând din dreptul reprezentanţei Coca-Cola până la intersecţia cu
viitoml acces stânga către imobilul nr. 3 G;



3, ţinând cont de cadrului legislativ : prevederilor Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată
cu modiűcăńle şi completările ulterioare şi a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

4. în urma instrumentării dosarijlui şi luând în considerare că arborii
inventariaţi împiedică execuţia viitoarei artere de circulaţie, avizăm:
Alinia,nent par ea numerelor pare pe o distanţă de aproximativ 150;izl până-n

intrarea către numărul 3G
Defrişarea:
- 8 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ç25 30-4Ocm, h 10-12m
Transplantarea:
- 1O ex. Platanus acerifolia (platan) e 10-l2cm, h 6-8m arbori tineri
Lucrările avizate de defńşare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor efectua

pentru a permite executarea Iucrădlor de amplasare a arterei cu sensul înainte prin
grija constructoruluii administratorului legal al terenului pe care se află arborii,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Transplantăńle se vor executa prin grija constructorului şi se impune
respectarea condiţiile transmise de administratorul legal al terenului pe care se află
arborii (Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6) privind
locaţiile unde se vor transplanta arborii şi obligaţiile ce revin pentru asigurarea
prinderii materialului dendrologic transplantat.

Totodată, vă facem cunoscut că această lucrare (transplantarea) se va face cu
respectarea prevederilor art. 9, alin (2) din Legea nr. 24/2007, republicată, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, iar Iucrarea
de defrişare cu respectăńle prevederiłor art. 12, alin. (6) din Legea nr. 24/2007,
republicată, privind reglementarea şi adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor. Articolul şi aliniatul menţionat anterior a fost introdus de pct. 1 al
articolului unic din Legea nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
24/2007.

Precizăm că ‚ constructorul/administratorul legal al terenului este răspunzător
de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
defńşărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.
1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi
afectate de execuţia lucrărilor, refacerea aliniamentului cu arbori de talie
corespunzătoare. In situajia în care la Jînalizarea lucrărilor nu se realizează

refacerea aliniarnentului vorji considerate încălcate prevedeńle Legii nr. 70/2013
privind aprobarea 0. U.G. nr. 114/2007 pentru inodWcarea şi cornpletarea 0. U.G.
nr. 195/2005 privind protecţia Mediuhsi, sancţiunea aplicabilă în acest caz Jiind
anularea prezentului aviz.
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În timpul executării Iucrărilor constructorul are urmňtoarele obligaţii:
• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiuńlor arborilor

din vecinătatea Iucrărilor şi rănireairuperea ramurilor acestora (arborii situaţi pe
proprietatea vecină);

• să respecte prevederile din Avizul de Circulaţie;
• să asigure Ruidizarealcontinui[atea circulaţiei pe toată perioada realizării

semaforizăńi;
• să respecte obligaţiile din actut de reglementare emis de ANPM Bucureşti, cu

privire la protejarea factorilor de mediu.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defńşare, aveţi obligaţia plantării
a 48ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm
(0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, respectând
Protocolul de plantare nr. ‚ înregistrat la P.M.B. cu nr.
1637402/27.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5743/28.06.2018.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia la Direcţia de Mediu. Nerespectarea celor
menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conform art. 4, lit. b. din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

In cazul în care, după minimum o perioadă de vegetaţie (toamna anului 2019)
se constată uscarea arborilor, plantaţi în aliniamentului B-dului Preciziei pentru
refacerea acestuia, materialul dendrologic tânăr plantat va fi înlocuit de către
beneficiarii proiectului. Pentru restul arborilor plantaţi pe raza sectorului, în cazul
neprindeńi materialului dendrologic, replantarea de alţi arbori tineri se va face prin
grija administratorului legal al terenului pe care ace$ia sunt plantaţi.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2ani de la data emiteńi.
Defrişare: 8 ex.
Transplantare : 1O arbori tineri

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana .POPĘ ‚7

‚5ţocrn it
Insj{ţj$,Cristina ENA CHE

‘ 10% 2rj
Red EC. / $ cx. —c3 .C4201 8 prezentul aviz a fost postat pe siţe-uł PNIB

piii ectii;ttirc. arhtiii ii nfl,ukiíťii ‚carhod in ctnrIc pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoitare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 9506,653, 7394/1559644, 15945431 O j4018

&C. TRACON S.R.L. - STRACO &R.- PRIMACONS GROUP S.R.L.

Str. Vapoirelor nr.21, 810349, Brăfla

Adresă de corespondenţă: Calea Fíoreasca nr.83, Sectorui 1

(Lărgŕre şos, Fabrica de Glucoză între strada Barbu Vă cărescu şi strada Petricani,

inclusiv reţe!e de utilităţi din culoarul investiţiei 2).

o
Referitor la adresele dvs., nr. 3187/22.092017, 299/29.01.2018, înregistrate Ia P.M.B cu

nr.1559644/22.09.2017, 1594583/29.01.2018 la Direcţia de Mediu cu nr. 9506/25.09.2017,

653/30.01.2018 i completată cu nr.7394/03.08.2018 Ia Direcţia de Mediu prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi pe culoarul de exproprieri, conform

Hotărârü C.G.M.B. nr. 27/12.02.2015, Certificatului de Urbanism 445R/9283/14.09.2017 cu

planurile anexate i Certificatului de Urbanism nr.1007/49,,F"din 11.07.2018 cu planul anexat,

Procesului Verbal Predare-Primire Amplasament, pentru organizare de santier, Autorizaűei de

desfiinţare nr.30/2 „F" dinl6.02.2018, Autorizatiei de Construire nr.124/292 din 18.05.2018,

Contractului de Lucrări nr.1928/23.06. 2017, prin care este propus proiectul „Lărgire şos.

Fabrica de Glucoză între Calea F/oreasca şi şos. Petricani - inclusiv reţele de utilităţi din culoarul

O investiţiei; descărcarea reţelei de canaĺizare pluvială - prin Ca!ea Floreasca in Lacul Floreasca şi

prin ŞQSJ Petricani în Lacul Plumbuita", vă comunicăm că, Ia verificarea efectuată pe teren, în

data de 03.08.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic,în conformitate cu Legea nr.

24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Arbori situaţi în incinta clădirflor care se demolează de pe culoarul de expropriere, cuprins

între str Barbu Văcărescu şi intr. Chefalului:

- 20 ex. arbori aparţinând speciilor: Tilia, Ailanthus, Praxinus, Acer, Populus, cu 0=20-

35cmhS=1.5mLmJnareavegetaeŁsppptana____________________

0-dul Regina Elisabelanr.47,codpoşIaIOSOOl3, sedor5, Bucureşti, Romána —

Te1021'3055500 021/3055506 02t3055o07 021/3OSsSsbinlenor4lGl
(Jj) Ş ()



Arbori situaţi pe culoarul de exproprieri - zona care se suprapune cu terenul peniru
organizare de antier secundară - Iungime aproximativ 30 mI:

- 32 ex. arbori aparţinänd speciilor: Gleditschia, Ulmus, cu O=20-3Ocm h= 9-llm, i
eliminarea vegetaţiei spontane.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija asocierfl Tracon,
Stracon i Primacons, conform prevederilor H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnoiogiei de speciafltate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 52 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în alveolele prevăzute în aliniamentul din str Fabrica de
Glucoză, după terminarea Iucrărilor de Iărgire, potrivit Angajamentului de pläntare
nr.9506,653,739411 / 03.08.2018.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obHgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadru) P.M.B, în vederea veriticărfl în teren a
plantărilor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 52 ex. aflate pe terenurUe expropriate,

Eliminare vegetaţie spontană

03. ;aI 2B8

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: RA./3 ex./03.OB.2018
— prezentul aviz afost postat pe síie- uI PMB.
httpi/wwwnmb.reiinstiIutii/primari&directiŕ/direclia mediuiavize arbad in consuliare/avřze arbori n consultarephp. ps data ds

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĄ

I .t-.,. -



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• . •

ŘOMÂNIA
19fl 2018 SÂPMTO, ‚ P.IDOEĽNA

13 .jí 2O8

CĂ TRE,
S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECTS.R.L. (fostä S.C. LAURA UNLIMITED SRL)

Str Cărăruia nr. 33-35, sc. A, D1, ap. 4, sector 4
E-mafl:

(Str. Gĺadioielor nr. sector 4)

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1644911/23.07.2018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6857/24.07.2018, prin care reveniţi cu completare a

documentaţiei, solicitată prin adresa Direcţiei de Mediu nr.2452/1513806;

3441 /1521690/19.07.2017, în vederea emiterH avizului de defriare pentru arborii situaţi pe

amplasamentul Iucrării: ‚Construire Iocuinţe semicolective cu standard ridicat alcătuit

đin 2 corpuri cu regim de înălţime : C1-Ds+P+2E+T i C2-Ds+P+2E+3Eť' in str.

Gladioielor nr. ‚ sector 4, conform C.U. nr. ‚ . Autorizaţiei de

construire nr. pe teren proprietatea 5.C. LAURA UNLIMITED

SRL (reprezentant Ieqal d-na i ‘), conform Contractului de vânzare,

autentificat sub nr.' actualmente S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECT

S.R.L. conform Certiflcatului de înregistrare seria B, Nr.3484871, vă comunicăm

următoarele:

1. Ca urmare a anaĺizării documenteior existente Ia dosar:
- Contract de vânzare autentificat sub nr.
- Certificat de atestare fiscală nr. t V
- Extras de carte funciară nr. 1
- Certificat de Urbanism nr.
1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare
- Aviz preliminar nr. - -

- Decizia Etapei de Incadrare nr
sector 4:
- HCGMB nr.

Bd. Regma Ekabeia rr. 47, cod poştaIOSCOl3, sedor5. Buojreşti, R&ná

Tel: 021.3055500
hltpihwni.pnb.m

Nr. 6857/1644911!

sector 4:

cu planurile anexă scara

pentru PUO str. Gladčolelor nr
Ia FUD str.Gladiolelor nr.

de aprobare PUD str.GladioeIor nr. sect..4:

- Aviz nr.• pentru PUD str.Gladioleior nr. — sector 4;

- Planşa de reglementări anexă Ia Avizul nr. pentru PUD — Str.

Gladioielor nr. sector 4 vizată spre neschimbare
- Avizul nr. • aI Comisiei Tehnice de Circulaţie pentru ‚PUD

construire imobil cu funcţiunea de Iocuinţe semicolective cu standard ridicati

servicii, cu regim de înălţime corp 1 : Ds+P+2E+Eth i corp 2 : Ds+P+2E+3Er-

str. Gladiolelor nr. . sector 4"
- Avizul nr. I Comisiei de coordonare a PMB pentru PUD

str. Gladiolelor nr. sector 4;
- Clasarea Notificării nr. 1



- Memoriu tehnic aI proiectului pentru •Deviere reţea publică de apă potabilă
DN25OMM, bransament de apă i racord canal pentru imobilul din str
Gladiolelor nr, sector 4
- Avizul AFA NOVA nr. pentru deviere reţele apă potabilă
- Memoriu general
- Memoriu Arhitectură
- Avizul nr. aI Ministerului Culturii - Direcţia pentru Cultură
a Municipiului Bucureşti;
- Avizul nr. aI Ministerului Culturii ş Identităţii Naţionale
- Avizul nr. aI SeMciului Român de Informaţii — UM nr.
Bucureşti;
-Raoort de evaluare vegetaţie nr. întocmit de S.C.

S.R.L. situată pe terenul din str. Gladiolelor nr 13A i Ran cu
marcarea arborilor;
- Autorizaţia de Constwire nr 3 cu planul 1:200 anexă,

vizat spre neschimbare;
- Certificat de Inregistrare seria B nr. pentru ACG CONSTRUCTION

& FROJECT S.R.L.;
- Tntiinţare nr prin care Societatea Comercială SC LAURA
UNLJMITED S.R.L, Îşi schimbă denumirea în ACG CONSTRUCTION &
FROJECT SRL.
- Memoriu tehnic pentru amenajarea spaţiului verde aferent imobilului din str.
Gladiolelor nr.
- PIan de amenajare spaţii verzi aferente construcţiei conform prevederilor
reguiamentului de urbanism/autoritătii de mediu;
- imputernicire nr. pentru d-nul in
vedrea semnăńi Angajamentului de plantare;
- Foto arbori

2. A veriflcării efectuate pe teren in data de 09.06.2017;

3. În urma analizărü documentaţiei depuse în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i
Protectia Mediului din data de 29.06.2017;

4. În conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completărfle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori care prin amplasament împiedică executarea Jucărilor de construire

(situaţi pe amprenta constructiei) i organizarea de şantier în incinta proprietäţii:
4 ex. Pinus nigra (pin) O 3Ocm h 8m
1 ex. Robinia pseudoacacia (salcâm) ® 3Ocm h Bm
2 ex. Morus nigra (dud negru) O 30-4Ocm h 4- Bm
6 ex. Fraxinus excelsior (frasin) e 20-35cm h 3-Bm
1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 25cm h 6m
4 ex. Ailanthus atissima (fas oţetar) ® 20-25cm h 5-6m
1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 35cm h 9m, uscat 100%
Total :19 ex. arbori din care 1 ex. uscat 100%

Bd. Regna EIabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sectors, Bucurşti. Rom&da
TeI: 021.3055500 iit. 4015
http:iAww.pmb.m



Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului
terenului pe care se află arborfl, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din
jur şi a reţe!elor aeriene.

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform arŁ6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECT
S.R.L. (fostă S.C LAURA UNLIMITED SRL) are obligaţia plantării a 109 ex. arbori
tineri cu balot de pământ Đ minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie (raport de compensare 6: 1 pentru arborfl viabili şi de 1 :1 pentru
arborele uscat) după cum urmează: 87 ex. arbori conform Protocolului de plantare nr.

1, înregistrat Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7398/06.08.2018, încheiat cu
Primăria sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală, care se vor planta în Iocaţii din
sectorul 4, acordându-se prioritate arealului ce inconjoară zona de defriare (str. Gladiolelor
nr. ) în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 i 22 ex. arbori pe terenul
proprietate privată din str. Gladiolelor nr. conform Angajamentului de plantare
nr. 685711/1644911106.08.2018, arbori ce se vor planta în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2019, după încheierea Iucrărilor de construire.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, proprietarul Iegal aI terenului din str. Gladiolelor nr. (S.C. ACG
CONSTRUCTION & PROJECT S.R.L. - fostă S.C. LAURA UNLIMITED SRL) are obligaţia
de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în
compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.
Sew vor respecta

Totodată aveţi obligaţia de a prezenta Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. o copie
a Contractului încheiat între ACG CONSTRUCTION & PROJECT S.R.L. şi S.C. ADP 4 S.A.
pentru realizarea Iucrărilor de plantare i întreţinere (udare) încheiat in baza Protocolului de
plantare cu Primăria sectorului 4.

Se vor respecta condiţionările din Autorizaţia de construire nr. 3
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii ş este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale referitor Ia vegetaţia de pe amplasament
(dacă este cazul), având în vedere că zona se află în •Zone Construite protejate' ţesul
istoric difuz — zona Antim.

Defrişare: 19 ex. arbori din care 1 ex.uscat 100%

DIRECTO ECUTIV
\9. Lî'

Simon r,and4QPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

Red: TB/4 ex./06.O8.2016
prezentul aviz a fost postal pe sile-uI PMB
hIţp:Uw.mbroťinstiIutiiIprimaria/directiiIdirecUa mediulavize arboň in consuhareiavize arboii in coosullarephp, pe data de

______________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA
‚9,a 2oe skgeÄmp.ę ‚MPrEUN.&

CĂTRE

Str. nr. ‚ sector 1

(str. Timisului . 1 sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1610117/23.03.2018 i

la Direcţia de Mediu cu nr. 2262/26.03.2018, completată cu adresa înregistrată la

PMB cu nr. 1628954/29.05.2018 i la Direcţia dc Mediu cu nr. 4438/30.05.2018
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind de&iarea arbodlor

situaţi pe amprenta viitoarei construcţii, vă comunicăm următoarele

1) În urma analizării documentelor existente la dosar:
- Cerere
-C.U.nr. din2l.05.2018
- Planuri topograflce 1:500, 1:2000 anexă la C.U. vizate spre neschimbare

- Aviz PUD nr.
- Hotărâre PUD nr.
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr
- C.V.C. nr.
- Incheiere de rectificare nr.
- Act de alipire nr.
- Extras de Carte Funciară nr.
- Certificat de atestare Fiscală nr.
- Clasarea Notificării nr.
- Planul de arnplasare a arborilor pe proiecţia Ia sol a viitoarei construcţii

- Plan de arnenajare spaţiu verde aferent construcţiei la fînalizarea acesteia

i Mernoriu Justificativ
- Protocol de plantare în Compensare rw. 32/14.08.2018 încheiat cu

Adrninistraţia Dorneniului Public Sector 1

2) a veriflcării în Ĺeren în data de 19.06.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Cornisiei de Ecologie ş

Protecţia Mediului - C.G.M.B. din data de 25.07.2018 i rezoluţiei acesteia

Nr. 2262, 4438, 7937/ 1610117, 1628954/ ŻR 4UG. züí

Di.

o

ĺ
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4) în confoniuitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, cu completările i modificările ulteńoare i în baza prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil . din str Timisului

- 2 ex. Tilia sp.(teí) O 30-4Ocm, h 1 Om, din care un exemplar uscat 85%
Lucrările avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal a] terenului

pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aedene.

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunuńlor I a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehiiologiei de execuţie a
defdărilor, în caz contrar aplicändu-se sancţiuni çonform art. 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus rnediului confonTi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi pe tedtoriul Municipiului
Bucureti, în compensarea arbońlor avizaţi pentru dettiare, aveţi ohligaţia
plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului
de 20-2Scm (0 trunchiului rninimum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, respectând Protocolul de plantare nr.
32/14.08.2018, înregistrat la Direcţia de Mediu din cadrul PMB cu nr.
7937/14.08.2018.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul
Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saiigny, sectorul 5, în ziua de
lucru cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Đefriare —2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ocrnit
Insp g. C ÜnWENACHE

Red: EC. /4 ex. — 14082018 prezenlut aviz o fost poslal pe site-ul PNIB
littp:' iuedíua'izearhuri nconsutlarca' i,e_arbori_inconsuttare.php ‚ pe data
de

Bđ. Regha EJabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, Rom%a
Tet:02130555.00 iil. 4016
htlp:/Aiň'.pmb.m

7 4UG. fllB



trí,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ%..::.::..
Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
-

- l 9I8-2l B j ÂÂr;lli.cEulL&

‘â
Nr. 7531116492891

CĂ TRĘ
S.C. IKEA ROMA NIA S.A.

os. Bucureşti — PIoieti nr.42A, spaţiu bkouri, et.1, sector 1, Bucureşti

Spre ştflnţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Intrarea Odobeşti nr.5-7, Sebtorul 3

(Bulevardul Theodor Pallady nr.57, sector 3)

Q Referitor Ia cererea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1649289/06.08.2018

şi la Direcţia de Mediu cu nr.7531/07.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilori situaţi în platbanda din trotuar i pe terenul

proprietate S.C. IKEA ROMANIA S.A, situat în b.dul Theodor Pallady nr.57 în vederea

executării Iucrărilor de constwire pentru :“Construire centru comercial IkEA, sewicü, birouri

i alte fucţiuni complementare, parcaj auto, alei ti accese auto i pietonale" vă comunicăm

următoarele:
1. Având în vedere documente depuse Ia dosar

- Cerere nr.7531/07.08.2018
- Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr. 989/12.06.2015
- Extras de carte funciară pentru informare din 27.07.2018
- Certificat de Urbanism nr. 781 din 21.03.2017
- PIan anexă Ia C.U. nr.781/21.03.2017, scara 1:2000
- AutorizaţiedeConstruirenr. 1087 din 17.10.2017
- Plan vizat spre neschimbare anexă Ia A.C. nr. 1087/17.10.2017
- Decizia Etapei de incadrare nr. 89 din 07.08.2017

O
- Hotărâre PUZ str. B.dul Theodor Pallady nr.57 i nr.63, Drumul Balta Arin

nr.32-36 i nr.38-40
- Aviz nr.33/17.08.2018 PUZ B.dul Theodor Pallady nr.57 ş nr.63, Drumul Balta

Arin nr.32-36 I nr.38-40
- Regulamentul Iocal de urbanism PUZ str. B.dul Theodor Pallady nr.57 si

nr.63, Drumul Balta Arin nr.32-36 i nr.38-40
- Acord de ocupare a domeniului public emis de Primăria Sectgor 3 Bucureti

- Memoriu tehnic
- Acord Brigada Rutieră
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB nr. 7802 din 18.08.2017
- PIan vizat spre neschimbare anexă Ia Aviz Comisiei de Circulaţie
- Adresă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului nr.17701/23.08.2018.

- Fotograffl.
2. Urmare a verificărilor efectuate în teren in data de 10.08.2018, s-au inventariat 53

ex.arbori localizaţi actualmente în platbanda Iipită de Iimita de proprietate a imobilului din

B.dul Theodor Pallady nr.57, teren pe care se va realiza un drum colector, paralel cu b.dul

Th. Pallady, prevăzut cu două benzi, fiecare având Iăţimea de 3,50 m. In incinta imobilului

Bd. Regina Eksabeta nr. 47, cod poşlal O513, seclar5, Bucureşti. Romănia



s-au inventariat 26 ex. arbori viabifl i un ex. arbore uscat, teren pe care se va realiza parcaj
auto.

3, în urma instrumentării dosawlui ş Iuând în considerare că arborii inventariaţi
impiedică execuţia LucrăriLor de construcţie drum colector şi respectiv parcaj auto, avizâm:

Platbanda din trotuar, Iipită de ĺimita de proprietate a imobflului din B.dul Theodor
Pallady nr.57:

Defrişare
- 6 ex. Acer negundo (artar) 0=15-35 cm, h=5 -7 m;
- 1 ex. Pmnus pisardi (corcodus rou) 0=25 em, h=4 m;
- 23 ex. Populus canadensis (plop) 0=35-100 cm, h=5-ĺ6 m;
- 5 ex. Catalpa (catalpă) 0=30-35 cm, h=5-7 m;
- 9 ex. Acer sp. 0= 20-30 cm, h=4-6 m;
- 1 ex. Morus (dud) 0=15 cm, h=5m, bitułpinal;
- 2 ex. Populus Alba (plop alb) 0=10 cm, h= 4m;
- 1 ex. Ulmus (ulm) 0=15 cm, h= 4 m;
- 3 ex. Fraxinus (frasin) 0=10-20 cm, h=5 m, bitulpinal;
- 1 ex. Prunus (corcodu) 0=20 cm, h=5 m;
- 1 ex. Acer platanus (platan) 0= 15 cm, h=5m, localiza[ în alveolă lipită de
platbanda de la bulevard;
- 25 ni gard viu — simphoricarpos;
Transplantare:
- 1 ex. Acer platanus (platan)-puiet, 0=8cm, h= 4m;

Arborii împiedică realizarea drumului colector, de ieire din incinta imobflului.

• Terenul din incinta imobilului din B.dul Theodor Pallady nr.57:
Defrişare:

- 8 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 0 70-BOcm, h=10-12 m;
- 15 ex. Populus canadensis (plop) 0=30-70 cm, h=7-12 m;
- 1 ex. Cerasus (cire) 0=3Ocm — bituipinal, h=7-8 m;
- 1 ex. Prunus (corcodus) 0=20, h=5 m;
- 1 ex. Pyrus comunis (păr) 0=15-20 cm, h= 5-6 m;
- 1 ex. arbore uscat

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija dvs., sub
supravegherea unui reprezentant de Ia A.D.P Sectorui 3, conform prevederilor HC.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Transplantarea se va executa prin grija constructoruiui i se impune respectarea
condiţiilor transmise de administratorul Iegal ai terenuiui pe care se află arborii ( A.D.P. S3)
privind IocatUie unde se va transplanta arborele i obligaţUie ce revin pentru asigurarea
prinderii materia)uiui dendrologic transpiantat.

Totodată, vă facem cunoscut că această Iucrare (transplantarea) se va face cu
respectarea prevederilor arĹ9, afln (2) din Legea nr.24/2007, cu modificările i completările
ulterioare, privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi dtn intravilanul ocaităţiIor,
iar Iucrarea de defriare cu respectarea prevederilor art. 12, alin. (6) din Iegea mai sus
menţionată.
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Precizăm că administratorul legal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborílor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 791
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, (raport de plantare de 1O :1 arbori) cu diametrui
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia pământ în funcţie de specie, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019 - toamna anuiui 2019, potrivit
Angajamentului de plantare nr. 2018 i a Protocolului de plantare nr. /2018

La finaflzarea lucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a pIaităriior in compensare, in caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de vaiabiflitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 80 ex.arbori (din care 1 arbcre uscaQ,
Transplantare — 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaHaqaPA

Întocmit: Insp. D,aVWrescu

Red: D,V..!3 ex.124.08.2016
— prezanlul aviz atost pDstat pe site- nI PMU.
hIlp:/Iwww.pmb,roľinstitntitlpńmali&direcliildireCtia mediu/avize arbań in consulĺar&avize a,bori in consultareohp. Da data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1OIB2oIŚ I ç5pB,Dn,M IMPPEUNA

Nr. 7378/1648698

CĂ TRĘ
AUCHAN ROMANIA &A.

Str. Brasov nr. 25, et.4, camera 1, sector 6, Bucuresti
prin

S.C. K-hox Construction Design S.R.L.
Calea Floreasca nr.39, etaj 2, birou 11, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1648698/02.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7378/Q3.O8.2018, prin care

soiicitati emiterea avizului de specialitate privind intewentia asupra vegetaţiei spontane
de pe terenul proprietate situat în Calea Floreasca nr.159-165, sector 1, conform

Contract de Vânzare autentificat sub nr din 14 octombrie 2016 de notar public Dr.

Andrei Aurel Jean, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a

constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsăńtă spontan, motiv

pentru care avizăm:
Eliminare vegetaţie spontană:
- repreżentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (fals oţetari),

TilIia (tei), Rubus fructicosus (mur) cu Oc6cm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija dumneavoastră ca proprietar Iegal

aI terenului pe care se află vegetaţia spontană, în prezenţa unui reprezentant al

SeMciului Monitorizare Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Mediu — PMB.

In acest scop aveţi obligaţia informărfl Setviciului Monitorizare Spaţii Verzi din

cadrul Direcţiei de Mediu cu minimum 3 zile Iucrătoarë înainte de începerea Iucrărilor.

Menţionăm următoarele:
- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului

dendrologic cu diametre mai mari de 6 cm;
- în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisareltoaletare;
- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6 cm

si emiterea unui punct de vedere privind intervenţia asupra materialului dendrologic

inventariat, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare Ia finalizarea Iucrării avizate

(eliminare vegetaţie spontane);
Având în vedere că pe terenul din incinta imobilului situat în Calea Floreasca

nr.159-165, sector 1 urmează să se desfăoare Iucrări construcţH, restaurare corpuri

monument istoric, vă comunicăm că, potrivit prevederifor din Anexa 3 (a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucuresti, pentru obţinerea avizului de dezafectare a materialului

dendrologic în vederea realizăríi unei construcţii trebuie să depuneţi următoarele

documente:
- certificat de atestare fiscală/ extras de carte funciară de informare, nu mai

vechi de 3 Iuni de Ia data emiterii;
- plan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiilor, conform prevederilor

regulamentului de urbanism/autorităţii de mediu;
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- aviz Comisia Tehnică de Circulaţie cu plan anexă;
precum i (dacă sunt cerute prin Certificatui de Urbanism):

- PUVPUD i planuriie anexă Ia acestea;
- regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD;

HCGMB/HCLS 1 — pentru aprobare PUZ/PUD;
n urma analizărh documentaţiei Direcţia de Mediu poate soicita prezentarea

i altor documente necesare emiterii avizului.
Actele, însoţite de cerere se vor depune Ia registratura Primăriei Municipiului

Bucureti, cu sediul în b.dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.
Documentaţia completă va fi înaintată spre anaiiză ş rezoluţie Comisiei de

Ecologie i Protecţia Mediului, funcţie de care se va emite avizul de specialitate.
Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizuiui emis de Ministewl

Culturii ş Identităţii Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi

sancţionată conform art. 4, Iit.b din H.C.G.M.B nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti. -

Prezentul aviz are valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Eliminare vegetaţie spontană

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

Întocm(t,

Insp, Dan ‚VOłľi ESCU

Red:D.V.ż3ex122O8201 B - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http:/&ww.omb.ro/institutíi/primariaidirectii/direclŕa mediu/avize arbori in consullare/avize arboń in consultarephp
pe data de 2018

Bd. Regina Ĺlisabeta nr. 47. cad costal 050013. seclar5. Burjresti Rrnn ‚t%. I CtJ. I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

11. :ţ'\'..;

ŔOMÂN lA
T!1tS ?ŮI sÁzB3iD;M

Nr. 1776,4032/1606347,1625510/ ? R 4UF2P
CA TRE,

S.C. LIDL ROMÂNIA &C.S.
Str. Industrülor nr. 19, et. 1, Camera E05, Sat Chiajna,

Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov.

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 3
Direcţia Administrarea DomenuIui Public
Intrarea Odobeşti nr.5-7, Sectorul 3

(Plantaţie de aliniament - str. Râmnicu Vâlcea nr 10, 12A, 12B,Sectorul 3,)

ś;ę:-%I ÁI

o

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1606347/26.04.2018,

1625510/17.05.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1776/13.032017, 4032118.05.2018, prin

care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilori situaţi În

aliniamentul străzii, Râmnicu Vâlcea nr.10,12A, 12B, vă comunicăm că, in urma analizărU

documentelor existente Ia dosar:
- Cereri nr. 1776/13.03.2018; 4032/18.05.2018.
- Act de adjudecare nr.10968 /03.10.2013;
- Contract de Vânzare - Cumpărare cu Incheiere de Autentiflćare nr.276

/08.02.2016;
- Act de Alipire nr.1259/31.05.2016;
- Act de Dezmembrare nr.2083/18.08.2016;
- Extras de carte Funciară nr.22871 9; 228720; 228721;
- Certificat de Urbanism nr.511/27.01.2017 cu planurileanexate;
- Auťärizaţie de Construire nr.89/25.01 .2018 cu planul ahexat;
- Memoriu Tehnic pentru Arhitectură;
- Certificat de Urbanism nr.817/28.03.2017 cu planurile anexate;
- Autorizaţie de Construire nr.90 din 25.01.2018;
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.6021/6022123.10.2078, cu planul

anexat;
- Decizia Etapei de Tncadrare nr.117/20.11.2017, însoţit de planul de situaţie

propus, vizat spre neschimbare;
- Autorizaţie de Construire nr. 89/25.01.2018
- Adrese Sewiciul de Cadastru nr.1523283 /9222/1523286/ 9223/1,2,3/

01.08.2017
- Fotografii - 2.
- PIan de amenajare spaţii verzi anexă Ia Decizia Etapei de Incadrare

nrl 17/13.03.2018.
- Adresă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului nr11452/03.05.2018.

MATERIAL DENDROLOGIC INVENTARIAT PROPUS SPHE;
Defrişare:

Plantaţie de alinŕament - str Râmnicu Vâlcea nr 10, 12A, 128, sectorul 3:
Arborii împiedică accesul în incinta magazinului „LIDL .

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O-2Ocm h=4m;

Intl1 n,,..,,.%



- 1 ex. Fraxinus sp ( frasin) O-3Ocm h=8m.
- a verificărilor în teren din data de 11.06.2018, 22.08.2018;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţelor Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului din data de 25.07.2018 şi 22.08.2018, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47, avizăm:
Defrişare:

Plantaţie de aliniament - str. Râmnicu Vâĺcea nr. 10, 12A, 12B, sectorul 3:
Arborü împiedică accesul în incinta magazinului „LIDL

- 1 ex. Platanus acerifolia ( platan) O-2Ocm h=4m;
- 1 ex. Fraxinus sp ( frasin) O-3Ocm h=8m.
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija dvs., sub

supravegherea unui reprezentant de Ia A.D.P Sectorul 3, cpnform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
ae rien e.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 20
ex. arböri tineri cu balot de pământ, (raport de plantáŕe de 1O :1 arbori) cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuiapământ în funcţie de specie în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2019, potrivit
Angajamentului de plantare nr. 1776,4032i 2018

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţią de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar sévor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normatiV

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ant de la data emiterii.
Defrişare - 2 ex.arbori,

Întocmît: ln7s. Prîcopî Anişoara

Red; P.A./3 exJ2408.2018 9 L ‚611r Ţ
— prezentul aviz afost postal pe siIe- uI FMB 1UU

http://www ymbmľinstitutii/pdmadaldirectiUdirecua mediuţavize arbad n cansultar&avize a,toh in consultarephp. pe đata de

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regir.a E!isabeta nr. 47. cod pcaI O531 3. secior 5, Bucumşu, Rcmân
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lgIs ?DI I EÁRBAIDPJM iMPPEUNA

Nr. 6088-111640019; 137711602398; 1235811562910; 92411493700; 57811486622;
8397114624741/

SE 201ö
CA TRE

&C. LIDL ROMÂNIA S.CS.
Str. Aghire nr. i B, corp A, et. 1, sector 2

E-mail: bucuresti@IidI.ro

(Sos. Fundeni nr. 17-19, sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu 1462474/28.10.2016 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 3397/31.10.2016, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1486822/22.02.2017, 1493700/16.03.2017, 1582910/08.12.2017, 1602396/23.02.2018,
1640019/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 578/23.02.2017, 924/17.03.2017,
12358/11.12.2017, 1377/26.02.2018, 6088/06.07.2018, prin care ne solicitaU emiterea
avizului de defrisarea a l7ex. arbori, privind executarea Iucrării „Construirea unui imobU cu
regim de înăĺüme parter înalt, funcţiunea de magazin retafl realizarea de parcări subterane,
amenajarea incintei cu spaţii verzi plantate, alei carosabfle şi pietonale, împrejmuirea
terenuluĄ organizare de antier şi amenajare accese — conform solicitărü beneficiarului — cu
condiţia încadrăńi în reglementările urbanistice a PUD aprobat, pentru imobflul nr. 17-19 din
os. Fundeni, sector 2" conform C.U. nr. din ‚ Autorizaţia de
construire nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Aviz aprobare PUD nr. ‚ emis de Primăria sectorului 2,
cu planurile anexă;
- HCL sector 2 nr. ‚ pentru aprobara PUD;
- Certificat de urbanism nr. ‚ cu planurile anexă;
- Extras de carte funciară nr. ‚ cu planurile anexă;
- Act de dezlipire nr
- Contract de vânzare-cumpărare nr.
- Decizia etapei de încadrare nr. ‚ emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului;
- PIan de situaţie, cu construcţia suprapusă peste arborii propui spre defriare i
amenajarea spaţiului verde;
- Foto vegetaţie;
- Autohzaţia de construire nr.
- Protocol de plantare nr, încheiat cu ALPAB;
- Contract de vănzare — cumpărare autentificat cu nr.
- Procură specială autentificată cu nr.
- Protocol de plantare nr.
2) a veriťicărilorîn teren din: 23.02.2017.

încheiat cu ADP sector 2.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşial 050013, sedor5, Bucure, România

Te1021305.55.00
hhp:íhwwpmb,ro



3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din 27.02.2017.

4) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modifĺcările şi completările ulterioare şi a celor
din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriçare:
In curtea imobilului 17-19 din oseaua Fundeni:
Faţă curte — arbori situaţi Iângă gard:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 7Ocm, h 12m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) ® 20-35 cm, h 5-10m, Iipsă scoarţă parţial

Parcare i acces:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15-35cm, h 6-12m, lex. bitulpinal
- 2 ex. Prunus domestica (prun) 1 5cm, h 7m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) e 9-l5cm, h 4-6m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 25cm, h 7m
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) e 25cm, h 6m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) e 3Ocm, h 10
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 30 cm, h lOm

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija dvs. în
prezenţa unui reprezentant al A.D.P. sector 2/specialist, care va prelua materialul Iemnos
rezultat, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

ĺn timpul executătii lucrărilor constructorul are următoarele obligáţii:
• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea

Iucrării, asťel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor;
• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din

vecinătatea Iucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora
• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor de

şantier;
• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM — Bucureşti.

La finalizarea Iucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectatE
de execuţia lucrărilor. Menţionăm că beneflciarul este răspunzător de supravegherea
executării Iucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate
privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art.6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia respectării Protocolului de
plantare nr. ‚ încheiat cu ALPAB, plantarea a 200ex. arbori tineri cu
balot de pământ deO minim 7cm, h 2-4m, De asemenea respectarea Protocolului de
plantare nr. ‚ încheiat cu ADP sector 2, conform Deciziei etapei de
încadrare nr. ‚ emisă de APMB.

Beneflciarul / Administratorii Iegali ai terenurilor vor asigura prinderea în procent cât
mai ridicat aI materialului dendrologic tânăr plantat prin aplicarea Iucrărilor specifice de
întreţinere/ancorare/udare periodică/etc până la prinderea materialului dendrologic (pe o
perioadă de minimum 2 sezoane de vegetaţie).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşb, România

Tel: 021.305.55.00 int 4016
hUpJ/w.pmb.ro



La flnalizarea iucrărilor de plantare Beneficiarul conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.MB. nr
304/2009 are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării
în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare: l7ex.

o

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana #OPA

J%%91 chiP

(
NNO/

Jntocmit:

Red:P.R./2ex./30.O8.2018 - prezentul aviz a fDsL posLat pe site-uI PMB đ1
pe daia de .3!'-

Bd. Regina Disabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor 5, BucweşU, ROmŮnia

TeI: 021.305.55.00 inŁ 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •flţr..ŕ.:.:..

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
1918 201B i P9ÁTCPŤL1 MPEUNÁ

Nr. 621111641537 ;80731 Ć%. c93. ć&,ď

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
B-duĺMetalurgieinr. 12-18, GRANDARENA, et. 1, sector4

Referitor ia adresa dvs. nr. 42399/10.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1641537/10.07.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6211/10.07.2018, compietată cu adresa
înregistrată ia P.M.B. — Direcţia de Mediu cu nr. 8073/21.08.2018 pentru proiectul
“Supralărgire ęi reabilitare sistem rutier str. Luică (între oseaua Giurgiului i
Bulevardul Constantin Brâncoveanu), sector 4, prin care solicitaţi reanalizarea posibilităţii
emiterii avizului de specialitate pentru materialul dendrologic situat în zona afectată de
proiect pe porţiunea străzii Luică cuprinsă între Şos. Giurgiului si str. Aeiţa (partea
numerelor impare) care împiedică realizarea Iucrărilor din proiectul sus menţionat, vă facem
cunoscut următoarele

1. Ca urmare a analizărü documentaţiei depuse:
- Cererea Primăriei sectorului 4
- H.C.G.M.B nr. 26/30.01.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea

Consiliului General aI Municipiului Bucuresti prin Administraţia Străzilor în administrarea
Consiliului Local Sector 4 i modificarea Hotărârii C.G.MB. nr. 254/2008, cu modificările i
completările ulterioare;

- Hotărârea C.L.S.4 nr. 2/09.01.2017 privind solicitarea transmiterii în administrarea
Consiliului Local aI sectorului 4, de către ConsiliuLGeneral aI Municipiului Bucureti a unor
părti din zona străziior aflate în proprietatea Municipiului Bucureti în vederea derulării de
Iucrări de amenajare/reamenajare a spaţiului verde i a părţii carosabile cât ş pentru
fluidizarea traficului auto ş pietonal;

- Hotărârea C.L.S.4 nr. 203/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici aferenU obiectivului de investiţii “Supralărgire şi reabilitare sistem rutier str. Luică
(os. Giurgiului până Ia Bd. C-tin Brancoveanu )“

- Certificat de Urbanism nr 14515/47202 din 19.09.2017 pentru supralărgire si
reparare sistem rutier Strada Luică (între Şoseaua Giurgiului şi B-dul Constantin
Brâncoveanu) cu planurile anexă 1:500 şi 1:2000;

- Clasarea Notificării nr. 19092/21.09.2017 pentru supralărgire pe str. Luică
- Memoriul tehnic aferent arterei de circulaţie;
- Autorizaţia de constwire nr. 566/59066/22.11.2017 pentru str. Luică
- Autorizaţia de construire nr. 463/48692113.08.2018 pentru Modificare temă la

Autorizaţia de construire nr. 566/59066/22.11.2017 care constă în .Prelungirea străzii Luică,
cu aceleasi Iăţimi de profil transversal, rspectiv 14,OOm parte carosabilă, cu patru benzi de
circulaţie (2 benzi de circulaţie pe fiecare sens) între km 0+000-km 0+560, (exceptând
(ăţimea trotuarului i a spaţiului verde) intre intersecţia dintre str. Reiţa i oseaua
Giurgiu I u i;

Bd. Regina Elisateta nr. 47, cod poştal 050013, seclar5, Bucureşti, flomânia

TeI: 02130555.00 [1 UKAS
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- Adresa Primăriei sectorului 4 nr. 38017/22.06.2018, înregistrată Ia SC ADP4 SA cu
nr. 11234/22.06.2018 si Ia PMB- Direcţia de Mediu cu nr. 4561/31.05.2018, prin care solicită
acestei societăţi, plantarea unui număr de 1250 de arbori ţinând cont de Iucrările de
supralărgire care se efectuează Ia nivelul sectorului;

2. A inventarierü materialului dendrologic existent în plantaţia de aliniament $ scuar din
str. Luică (între str. Re$ţa $ os. Giurgiului — numere impare), conform fotografiilor
anexate, după cum urmează:
Aliniament stradal numere impare (unde se face supraĺărgirea)-arbori în

platbandă/alveole:
- 22 ex. Fraxinus sp.(frasin) O 30-4Ocm, h 9-12m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 7-12m

Arbori situaţi în scuar, (după platbanda de aliniament - în zona afectată de proiect):
- 5 ex. Platanus sp. (platan) O 25-3Ocm, h lOm

TotaI arbori inventariaţi propuşi pentrú defrişare — 29 ex

3. A punctului de vedere emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti cu
nr. 22208/23.11.2018 referitor Ia materialului dendrologic afectat de către Iucrările de
supralărgire

4. A răspunsurilor primite de Ia Direcţia Juridic i Direcţia Generală de Urbanism i
Amenajarea Teritoriului - Direcţia de Urbanism, înregistrate în cadrul Direcţiei de
Mediu cu numerele 5487/22.06.2018 I 5482/22.06.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
- 29 ex. arbori aparţinänd speciilor Fraxinus sp.(frasin), Acer sp. (arţar), Platanus sp.

(platan), care împiedică realizarea Iucrărilor din proiectul sus menţionat pe porţiunea
cuprinsă între str. Reiţa I os. Giurgiului;

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind
execuţia defrişărilor, a Iucrărilor de transplantare, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conforrn art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In timpul executărü Iucrărilor administratoruí Iegal aI terenului !7sau constructorul are
urmă toarele obligaţü:

- să evite depunerea pământului sau altor materiale în iurul trunchiurilor arborilor
din vecinătatea Iucrărilor şi rănire&ruperea ramurilor acestora;

- să respecte obligaţii!e din actul de reglementare emis de ANPM Bucureşti, cu
privire Ia protejarea factorilor de mediu.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate de punerea în
aplicare a proiectului sus menţionat, prin relocarea zonei verzi afectate de supralărgire
(dinspre partea carosabilă către suprafaţa betonată dinspre b!ocuri în vederea păstrării
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aceleiai Iăţimi/suprafeţe de spaţiu verde a scuarului) i refacerea aliniamentului cu arbori
de talie corespunzătoare specifică aliniamentelor.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defriarea arborilor sus menţionaţi,
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 174 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel
24 ex, în noul aliniament stradal aferent aierei de circulaţie pe porţiunea străzii Luică între
str. Resiţa i os. Giurgiului, 5 ex. arbori în scuarul din vecinătatea aliniamentului, ceilalţi
arbori urmând a fi plantaţi într-o zonă deficitară în vegetaţie de pe raza sectorului 4, prin
realizarea unui plan de amenajare peisagistică, în perioadă optimă din toamna anului 2018,
prioritară fiind zona cvartalelor de Iocuinţe din vecinătatea proiectului sus menţionat.

Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare, după 2 perioade de
vegetaţie, se constată uscarea materialului dendrologic plantat aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor de aóori uscate.

După executarea lucrărilor de plantare i d amenajare a zonelor verzi Iimitrofe
proiectului, conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a
anunţa Direcţia de Mediu din cadruł P.M.B, în vederea veriřicării în teren a plantărilor în
compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare: 29 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marian
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
•

••.

ŔOMÂNIA
l9lB 20)8! SAPOATOO:M MOPEUNA

Nr. 828,1518,2314,5095,5882,86971 20. SEP 11
1491665,1502738,1512399,1633304,1638645,1657443/

CĂ TRE
Doamna
Strada sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Strada Electronicii nrA4, sector 2, Bucuresti

sector 2)

Referitor Ia cererea dumneavoastră, mnregistrată Ia P.M.B cu nr.1638645/02.07.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5882/03.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1657443/05.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8697/06.09.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aflaţi pe terenul
proprietate situat în str. Giuseppe Garibaldi nr.26C, sector 2, Bucuresti, în vederea
executării Iucrărilor de construire pentru “Locuinţă colectivă cu regim de înălţime P÷2 E
având în vedere faptul că pentru acest amplasament, anterior solicitărű dumneavoastră, au
fost depuse solicitările înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1491665/09.03.2018, nr.
1502738113.04.2018, nr. 1512399/19.05.2018 i nr. 1633304/13.06.2018 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 828/10.03.2017, nr. 1518/14.04.2017, nr. 2314122.05.2017 ş nr.
5095/14.06.2018, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar:
- Cerere nr.5882/03.07.2018;

CU Z prelungit până în 09.04.2019 cu planurile anexe;
Titlu de proprietate nr.
Certificat de mostenitor
Contract de vânzare autentiiicat sub
Extras de carte funciară de informare
Clasarea notiřicării
Clasarea notiřicării

- Memoriu general;
- Hotărâre aprobare PUD ş Aviz
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie -PMB 3;
- PIan vizat spre neschimbare anexă Ia Avizul Comisiei de Circulaţie;
- Aviz de principiu nr. 828,1518,2314,/1491665, 1502738,1512399 /27.07.2017

emis de Direcţia de Mediu;
- Autorizaţia de Construire

emis de APMB;
emis de APMB;

..‘ . plan anexă — vizat
spre neschimbare;

- Angajament de plantare nr.828, 1518,2314,5095,5882/11.09.201

Bd. Regkia Eabeta rw 47, tod po$al 05cC13, sed5, BuaĽeşli, RomWia
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- Protocol de plantare nr.13405107.08.2018;
- Fotografii.

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 24.072018, s-au reinventariat
21 ex.arbori viabili Iocalizaţi pe terenul din str. Giuseppe Garibaldi nr.26C, sector 2;

3. Urmare a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i
Frotecţía Mediului — C.G.M.B, din data de 29.06.2017 i a rezoluţiei favorabile a acesteia;

4. Tn urma instrumentărfl dosarului i Iuând în considerare că arborfl inventariaţi
împiedică execuţia Iucrărilor de construcţie cu destinaţia de Iocuintă colectivă cu regim de
înălţime P+2E, în conformitate cu prevederile din Legea 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările i
completările ulterioare, i conform H.C.G. M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:

Teren —str. Giuseppe Garibaldi nr.26C:
-16 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=15-30 cm, h=7-lOm — din care 1 ex. Prezintă scorbură
deschisă Ia baza trunchiuluĄ
- 1 ex. TiIIia sp. (tei) 0=30 cm, h10 m;
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=20-25 cm, h6-7 m;
- 1 ex Cornus mas sp. ( corn) 0=25 cm, h= 7m.

Total 21 ex. arbori.
Gard viu — 15 mI Lingustrum (Lemn câinesc).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului
terenului pe care se află arborfl, sub supravegherea unui reprezentant de Ia A.D.P Sectorul
2, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene din vecinătate.

Precizăm că proprietarul terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevededlor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

In timpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţii
• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din

vecinătatea Iucrărilor i rănirea/ruperea ramurilor acestora (arborii situaţi pe
proprietatea vecină);

• să respecte prevederile din Avizul de Circulaţie;

• să respecte obligaţflle din actul de reglementare emis de ANPM Bucuresti, cu privire
Ia protejarea factorilor de mediu.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
aveţi obligaţia plantării a 130 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în perioada
optimă de plantare (toamna anului 2018 - primăvara anului 2019), respectănd
Angajamentul de plantare nr.828/1518/2314/5095/5882 din 11.09.2018 i Protocolul de
plantare nr. 13405 /07.08.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării în teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din aceIaşi act
normativ.
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia Ia Direcţia de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deĺrişare, cu extragerea rădăcinflor - 21 ex.arbori i 15 mi gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

Red: D.V..13 ex.Í1 409.2018
— prezentul av a[ost postat pe sile- uI PMB.
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e/ Direcţia de Mediu
ROMAN IA

2lasÂp8AToplM Mpr[UNA

CĂ TRE,
S. C. Urban OffÎce SRL, pentru Ronaturstein SRL

Str. Judeţului nr.13, bioc.18, sc.A., eĹS, ap.21, Sectorul 2

(Teren situat în b-dul Expoziţiei ‚sectorul 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr 1634745/19.06.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5350/20.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul proprietate,
conform Contract de Vnzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr.
situat în b-dul Expoziţiei Sectorui 1, ia verificarea efectuată pe teren în data de
06.08.2018, s-a constatat că pe amplasamentui sus menţionat există vegetaţie răsărită
spontan, motiv pentru care, avizăm

Eliminare vegetaţie spontană:
- reprezentată de Iăstari aparţinând spechlor Ailanthus aitissima (oţetari), Popuius

sp. (plop), Prunus sp. (corcoduşi) cu =1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs, ca proprietar Iegal aI terenului pe care

se află vegetaţia spontană, în prezenţa unui reprezentant aI Serviciului Monitorizare Spaţii
Verzi din cadrul Direcţiei de Mediu.

- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului denđrologic cu
diametre mai mari de 6cm.

- pentru inventarierea materialuiui dendroiogic cu diametre mai mari de 6cm şi
emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă sohcitare, Ia finalizarea Iucrării
avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

- potrivit articolului 1dm HCGMB nr.121/2010, aveţi obligaţia să Iuaţi măsurile ce se
impun în vederea asigurării îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenului.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişareltoaietare.
Aänd în vedere că pe teren urmează să construiţi, vă comunicăm că potrivit

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3 pentru obţinerea avizului de dezafectarea
materiaiului dendrologic în vederea realizării unei construcţii trebuie să depuneţi
următoarele acte:

- certificat de atestare fiscală/ extras de cade funciară, să nu fie mai vechi
de 3 Iuni de Ia data emiterii;
- acord emis de Agenţia de Protecţia Mediului Bucureşti;

- plan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiilor, conform prevederiior
de urbanism/autorităţii de mediu;

- plan de situaţie cu proiecţia Ia soI a vhtoareior construcţii cu marcarea
arborilor ce urmează a fi defrişaţi.

- aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB;
- aviz de Ia Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale
- aviz Poliţia Rutieră PMB;
- PUZ/PUD şi planurile anexă;
- regulamentul de urbanism aferent FUZ1PUD;
- HCGMB/HCLS 2 - pentru aprobare PUZ/PUD,

Bd, Regiia ElEabeta ‚w. 47, ctd poştaIOSOOl3, sed&5, Bucureşli. Rjnâi,a
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În urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea
altor documente necesare emiterii avizului.

Actele, însoţite de cerere se vor depune Ia registratura Primăriei Municipiului
Bucureşti cu sediul Tn b-dul Regina Eliasabeta nr.42, sectorul 5.

Documentaţia completă va Fi inaintată spre analiză şi rezoluţie,Comisiei de Ecologie
i Protecţia Mediului, funcţie de care se va emite avizul de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va Fi sancţionată
conform cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Eliminare vegetae spontană

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
I IH 2OIB i SÁPnATORIM jMPPEUNA

Nr. 609211640158 ; 7442116488451
2018

CĂ TRE,
s.c.

Bucureti, str. sector 1

ţstr. Banu Antonache nr.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoĺigraUei nr. 4

sector 1)

cu PIan de situaţie vizat spre neschimbare

Bd. Regk,a EIaboĹa nr 47, d poştal OSl3, sedor5, BucureşU. Romá

TeI: 0213055500
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Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată la P.M.B cu nr. 1640158/05.07.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6092106.07.2018, completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1648845/03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7442/06.08.2018, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru defrişarea a unui exempiar arbore situat pe terenul
proprietate din str. Banu Antonache nr. sector 1, care împiedică executarea
Iucrărilor de construire a unei clădiri S+P+4E, având în vedere documentaţia depusă

- Contract vânzare-cumpărareautentificat sub nr;
- Act alipire nr.
- Incheiere intabuiare nr.;
- Extras de Cade funciară pentru informare nr.
- Certificat de atestare řiscală nr.
- PIan de amplasament i delimitare a imobilului
- Certificatului de Urbanism nr., prelungit până Ia data de 21.02.2017, cu planurile

anexă Ia C.U., scara 1 :500, 1 :2000;
- Autorizaţia de construire nr.
- Clasarea Notificării nr.
- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr cu pianurile anexă vizate spre
neschimbare;
- Avizul Ministerului Culturii nr.;
- Aviz urbanism nr. pentru PUZ — Banu Antonache i Cornescu sector 1;
- HCGMB nr. de aprobare PUZ, cu PIan anexă, Aviz Mediu PUZ i Aviz
Comisia Tehnică de Circulaţie PUZ,
- Memoriu justifĺcativ cadastru iniţial — Banu Antonache, Banu Antonache i
Cornescu, cu plan amplasament iniţial — Banu Antonache, Banu Antonache ş
Cornescu
- Suprapunere plan amplasament pe plan cadastru - Banu Antonache, Banu
Antonache i Cornescu
După după verificarea efectuată pe teren, in data de 11.07.2018, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul



Iocalităţilor, cu modiřicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Arbore situat pe amprenta construcţiei (subsol):

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O lOOcm h 14m, situat pe proprietate Ia Iimita cu
trotuarul spre stradă, prezintă coronament de mari dimensiuni, scorbură deschisă Ia h 0,5m,
Iipsă cilindru central

Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa, pentru eliberarea
amplasamentului în vederea executării Iucrărilor de construire, prin grija
proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că proprietarul/administratorul terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executărü Iucrărilor şi de
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologfllor de specialitate privind execuţia
defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art6 alin, 8 din H.C.&M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.MB. nr 304/2009,
refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O
8-lOcm, înălţime de 3-3,5m aparţinând speciei TiIia (tei) in perioadă optimă (toamna
anului 2018) conform Protocolului đe plantare nr. 23131.07.2018, incheiat cu ADP
sector 1, în IocaUile menţionate de această instituţie cu obligaţia respectării tuturor
condiţiilor impuse prin acesta.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B, în vederea
veriťicărh în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare — 1 ex. aflat În declin bioĺogic avansat situat pe amplasament

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red:T8../5ex./07082016
prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB
httpJIvpmb.roňnsti(u(iiiprimańa/direcUUdirectia mediuiavÉze arboii in ccnsuhar&avize arbod in consultareohp . pe data đe

Bd. Reg,ia EIGabeta nr. 47, ctd poşlal O5l3, sedor5, Bucumşti. Romáiia

TeI. 021.305.55.oa 1* 416
htip:Itw.pmb.w
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1915 flIS5ÄPOATDM jMPPEUNÁ

2asEp 7
8375/1636044, 1655097/ :ô18

CĂ TRE,
Domnul

Str í sector 5

(str, Petru i Pavel nr. 42, sector 1)

o
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1636044/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5525/25.06.2018,
completată cu adresa înregistrată Ia RM.B cu nr 1655097/28.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8375/29.08.2018 prin care solicitaţi aviz de
specialitate conform certiflcatului de urbanism nr. - WP/8409 din
14.05.2018, prin care este propus proiectul desfîinţare construcţie
existentă, construke I.cuinţă cu regim de înălţime P+IE pe teręnul în
suprafaţă de 504 mp, vă facem cunoscut:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- certificat de urbanism nr. dii.

- Contract de vanzare — cumpărare autentifĺcat cu nr -

- extras de carte funciară nr. -

- clasarea notificării nr. - - -

- plan cu marcarea arborelui

O —

- angajament de plantare în compensarea
2. A verificări în teren din data de 30.07.2018
3. A prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuluí Bucureşti şi Legea nr. 24ĺ2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se avizează:
Defrişarea:
In curtea imobflului, Iipit de gard:

- 1 ex. pom fructifer O lScm, h 3m — uscat 100%

Nr. 5525,

Bď Regna EkabeW ‚1'. 47. cod poştaIOSOOl3, sedor5. BucureştL Romáiia

TeI: 021.305 55.00
huplNniiw.pmb m



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca aleile/căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat
pentru defrişare aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în curtea imobilului conform angajamentului de plantare.

Menţionăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor
verzi, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare : - 1 Buc. arbore úG CGf 4)0 Z

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

s(( Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU I4exil7.09.2018

t

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

(htIpiiw.pmb.ro/instíIutiiIpňmaňaĺdirectiiĺdirectia mediuiavize arbori in consuhare/avize arboń in consultare.php), pe data

de

Bd. Regia Elabeta rw. 47. wd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rom&iia
Tel: 021.30555.00 iM, 4016
htlp:ÍW.'ňv.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lgln 2018 SAPOÂTCP;M IMDOEUNA

Nr. 241, 11779,119611479868,1577615, 1600150! 856411656661! 2ZSEP

CATRE, 2ZSEP2ow

R.A.-A.P.P.S.-S.A.I.F.I
Str, Fabrica de Glucoză nr3A, sector 2

(Str. Mr. Gheorghe Şonţu i sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1479868/26.01.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 241/27.01.2017, cu completăríle
înregistrate Ia PMB cu nr.1577615/17.11.2017, 1600150/16.02.2018 şi ia DM cu
nr.11779/20.11.2017, 1196/19.02.2018, respectiv Ia PMB cu nr.1656661/03.09.2018
i Ia DM cu nr.8564/04.09.2018,prin care solicitaţi aviz de defrişare a materialului
dendroiogic situat în curtea imobilului str. Mr.Gheorghe Şonţu, sector 1,
deoarece împiedică realizarea unui acces auto şi pietonal prin construirea unei alei
carosabile şi a unei porţi de acces Ia imobil, vă comunicăm următoarele:

1$ ĺn urma analizării documentelor existente ia dosr:
- Cerere
- Poze
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie r
- Aviz Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
- Clasarea Notificării
-Extras de Carte Funciară
-Certificat de Tnregistrare Firmă
-Certificatde Urbanism nr.1
-PIan anexă CU
- Monitorul Oflcial aI României nr.318
-Memoriu Tehnic de Arhitectură
-PIan cu marcarea arboriior care necesită defrişarea

2) a verificărilor în teren din data de 20.02.2017 şi 26.022018

Bd. Regna Ebsabeta rv. 47, d poşlal 05&i13. sectaS. Bucurti, Rom&i

T&: 021305.55.00
hItpihwpmbro



3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din 18.04.2018 şi a rezoluţiei acesteia,

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil, Iângă gard spre stradă

-2ex. Pinus sp.(pin) ® 3Ocm, h 7m
-lex. Acer sp.(arţar) e 3Ocm, h 8m
Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs.ca proprietar Iegal aI terenului pe

care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

Deoarece ampiasamentul se află În zona protejată-zona Docenţflor,
prezentul aviz va fi valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilori avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înăiţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, În prima perioadă optimă
(toamna anului 2018 sau primăvara anuiui 2019), potrivit Protocolului
nr.28/07.08.201 8 ‚ încheiat cu A.D.P. Sector 1.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

l în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform l art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a piantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare -3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

qS'

Ut,J I \
(l,

ĺntocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
4ex./21.09.2018 ŕr

prezentul aviz a fost posiat pe süe-u! PMB
pe đata de

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sed& 5, Bucumşti, RomMia

Te1021.305.55.00 Éit 4016
http:lNnm,pmbm

2&SEP ?312



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔO MÂN IA
lgIa żoial SÄPnÁ1OWM IĘtp[uflĄ

nr., bI. sc.,ap., sector 1,Bucuresti

(Str. nr., sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăría Municipiului Bucureşti
cu nr 1546182/10.08.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6280/11.08.2017 cu
completarile înregistrate Ia PMB cu nr.1612805/03.04.2018,
1623429/11.05.2018,1651633/13.08.2018 şi Ia DM cu nr.2483/04.04.201 8,

3611/14.05.2018,7861/14.08.2018, prin care solicitaţi aviz de defrişare a

materialului pomicol situat pe terenul în suprafaţă de 360 mp din str. nr.,

sector 1, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
-Cerere
- Poze
-Adesă DM nr., în vederea completatării documentaţie
- Contract Vânzare Cumpărare nr.
- Extras de Carte Funciară nr.
-Certiřicat de Urbanism nr.
-Clasarea Notiřicării nr.
-PIan cu proiecţia viitoarei construcţii Ia soI cu marcarea pomilor

fructiferi care necesită defrişare

2) a verificării în teren din data de 12.10.2017

3) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor :-pomi fructiferi în declin biologic
Curte imobil, pe amplasamentul vütoarei construcţii

- 1 ex. Prunus avium (cires) O 3Ocm, h 8m

Direcţia de Mediu

Nr. 6280, 2483, 361111546182, 1612805, 162342917861i1651633I

CA TRE,
DI

2ZSEP 2018

o

Bd. Regiia EfEab&a ‚r 47, tod poştai 050013, sect& 5, iaireş1i, RNna

TeI: 021.305.55.00
hllp/Mww.pmb io



- 2 ex.Malus sp.(măr) O 30cm, h 7-8m
-lex.Pyrus sativa (păr) O 30cm, h 8m

Curte imobil, Iângă gard spre stradă
-lex.Pyrus sativa (păr) O 3Ocm, h 8m, împiedică refacerea împrejmuirii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află pomii fructiferi, evacuăndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea pomilor
fructiferi avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 3Oex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (diametrul minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare în funcţie de specie, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019), potrivit Protocolului nr
29/08.08.2018, încheiat cu A.D.P. Sector 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2909 aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de iĄediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm ca amplasamentul figurează în parcela Bazilescu aflată pe
Iista monumentelor istorice actualizată în 2015, poziţia 191, cod B-II-s-B
17913, motiv pentru care, acest aviz va fi valabil numai însoţit de avizul
Ministerului Culturii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -bex. pomi fructiferi

Întocmit Inspector Vasilica PIąi
4ex./ 21.09.2018

— prczenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe đata dc

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regha aabeta nr 47, cod po$a1050013, sector5, Bucureşti. Rom&a
TeI: 021305.55.00 ÉIŁ 4016
htlpJMmv.pmb.m
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

03, 2018
9277, 9591 11559644, 1594583, 1620055! 2018

CĂ TRE,
S.C. TRACON S.R.L. - STRACO S.R.L.

PRIMA CONS GROUP S.R.L.
Str. Vapoarelor nr.21, 810349, BrăiIa

Adresă de corespondenţă: Calea Floreasca nr.83, Sectorul 2

Spre ştiinţă
A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

(Lărgire şos, Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. Petricani, Sectorul 2)

Referitor Ia adresele dvs., nr. 3187/22.09.2017, 299/29.01.2018, 1529/27.04.2018,
nr.3530/20.09.201 B înregistrate Ia P.M.B cu nr.1 559644/22.09.2017, 1594563/29.01.2018,
1620055 /27.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9506/25.09.2017, 653/30.01.2018,
3196102.05.2018, 9277/20.09.2018, 9591/28.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia a 765 ex. arbori şi lOmi de gard viu, situaţi în plantaţia de
aliniament a şos, Fabrica de Glucoză, porţiunea cuprinsă între Calea Floreasca şi os. Petricani,
sectorul 2, spaţii verzi adiacente carosabilujui, unde se va realiza Iucrarea de „Lărgire oseaua
Fabria de Glucoză între Calea Floreasca bi oseaua Peticani", declarată de utilitate publică,
conform Hotărârii C.G.M.B. nr27/12.02.2015, în baza Certificatului đe Urbanism nr.
445R19283í14.09.2017 cu planuriie aferente, vă facem cunoscut următoarele:

- Ca urmare a analizării documentaţiei depuse:
- Cereri nr. 9506/25.09.2017; 653/30.01.2018; 3196/02.05.2018; 9277/20.09.201 B
- Decizia Etapei de Evaluare Iniţială f26.09.2017;
- Hotărârea C.G.M.B. nr.27/12.02.2015;
- Dispoziţia J/29.04.2016 privind decizia de expropriere în proiectul de utihtate

publică;
- Memoriu tehnic;
- Imputernicire r !128.07.2017;
- Cerificat de urbanism nr.' 1I9283Idin 14.09.2017, cu
- Comisia Tehnică de Circuiape nr 126.10.2017, nr
- Aviz tehnic dp consultanţă preliminară de circulaţie i
-Aviz /20.11.2017 - Direcţia pentru Cultură a
- Memoriu tehnic — Lucrări de peisagistică;
- Decizia Etapei de Incadrare r iin 13.04.2018 cu rectificarea i
-Autorizaţia de Construire r l din 14.09.2018;
-Contract de Iucrăń 3.06.2017;
-PIan de situaţie cu marcarea arborilor ce urmeză a fI defriaţi;
- Fotografii.

Nr. 9506,653, 3196,

o

o
planurile anexate;

/29.11.2017;
!7.10.2017;

Municipiului Bucureşti;

B-dul Regha Ełisabeta nr 47, cad paşial 050013, sector 5, ucweşti, Ramănia
TeI: 021/305 55.00; 02113 0555.06; 021/305.55.07; 02113 05.55.55 intertar4l6l
hto /twav.ymb.m

1/25.04.201;
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- A inventarierii materialului dendrologic existent în aliniamentul sus menţionat,
precum i în spaţflle verzi adiacente, Iocalizate astfel
Calea Floreasca, nrpare — curte teren de ĺotbal (str. Barbu Văcărescu nr 277-291):

-25 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=20-3Ocm h12-13m;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=3Ocm h8m;

Domeniul public, adiacent Baza Sportivă — teren de fotbal, (pĺatbandă de-a Iungul
gardului, terenului de fotbaQ:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) 015-2Ocm h5-6m, din care 2 ex. sunt multitulpinale;
-17 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 030-4Ocm h=12-13m;

-5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=15-2ocm h=2-3m, prezintă scorburi multiple pe trunchi,
cu Iipsa cilindrului centrai, pericol de prăbuşire.
Spaţiul verde — şos, Fabrica de Gĺucoză intersecţie cu str. Barbu Văcărescu — partea cu numere
pare:

-1 ex. Ulmus sp. (uim) 030cm hlOm;
-10 mI. Ligustrum sp. hlm.

Şos, Fabrica de Glucoză de Ia intersecţia cu str Barbu Văcărescu — nrpare:
Ahniament stradal:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3acm h12m.
Proprietate privată — HoteĄ CARO:

-2 ex. Ulmus sp. (uim) e=2o-2scm h=10-1 lm;
-1 ex. Ailanthus altissima (oţetar) O=2Ocm h=8m;
-4 ex. Populus sp. (plop) O=45-SScm h=14-16m;
-7 ex. Acer sp. (arţar) O=20-45cm h=7-14m, din care 1 ex. este multitulpinal; (3
-3 ex. Abies sp. (brad) O=20-25cm h=8-9m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030cm h=lOm;
-4 ex. Morus sp. (dud) e=25-SScm h=10-14m;
-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) e=socm h=8m;
-vegetaţie spontană reprezentată de Iăstari aparţínänd speciilor: - Ailanthus sp. (oţetar) şi

Acersp. (arţar) cu ®=1-3cm şi h1-2m.
Platbandä proprietăţj I

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h7m;
-2 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=1 0-11 m;
-1 ex. Robinia sp. (salcäm) C=4Ocm h12m, uscat 100%;
-vegetaţie spontană reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor: -Ulmus sp. (ulm), Morus

sp. (dud), Juglans sp. (nuc) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Proprietate privată nr.4A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=3ocm h=lOm.
Platbandă de-a Iungul proprietăţii cu nr 4B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ç3=25cm h=Bm;
-1 ex. Ailanthus altissima (oţetar) ®=45cm hllm. QProprietate privată adiacent nr 4B:
-6 ex. Tilia sp. (tei) 025-45cm h5-14m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) 015-25cm h=6-8m;
-1 ex. Mows sp. (dud), bitulpinal h7m;
-1 ex. Popuius sp. (plop) 030cm h15m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=9m — prezintă scorbură pe twnchi pe h 1,6m, cu Iipsa

cilindrului central, pedcol de prăbuşire;
-5 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-35cm h7-1 1 m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glăđiţă) O=35cm h14m.

Proprietate privată - Intrarea Chefalului intersecţie cu şos, Fabrica de Glucoză:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h1 1 m;
-1 ex. Morus sp. (dud) 035cm h1 1 m.

Domeniui public adiacent proprietate, Intrarea Chefalului şi şos Fabrica de Glucoză:
-1 ex. Morus sp. (dud% multitulpinal hBm.

5.dul Regia Elisabeta nr. 47, d pcştal 050013, sedcr 5, Bucureştl. Romůnla r
TetO2lBOS.55.00;021)3055506;02113055507;021130555SSÍnteîtr4l6l I
httpj4nwąpmbm UŁA$



Curte — imobil cu nr. 6A - şos Fabrica de Glucoză:
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=3Ocm h10m.

Proprietate — după platformă betonată, vizavi de Intrarea AEROFINA:
-6 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e=35-4Ocm h10-llm;
-5 ex. Pinus sp. (pin) O=20-3Ocm h=10-llm;
-vegetaţie spontană reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor: -Ailanthus sp.(oţetar) şi

Acersp. (arţar) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Parcare proprietate privată — vizavi NOVO PARK:

-7 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25-3Ocm h10-13m.
Proprietate privată — vizavi MARFIN BANK - aliniament de-a Iungul străzii şos, Fabrica de
Glucoză până Ia şos. Petricani:

-595 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=20-35cm h7-12m;
-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=40-5Ocm h12-14m;
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=3Ocm h=llm;
-1 ex. Populus sp. (plop) 080cm h16m;

-vegetaţie spontană reprezentată de Iăstari aparţinând specfllor: - Ailanthus altissima
(oţetar), Acer sp. (arţar), Mows sp. (dud) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Domeniul pubiic — partea cu numere impare(gard Muzeul Aviatieü:

-10 ex. Ailanthus sp.(oţetar) O=30-4Ocm h13-14m, din care 3 ex. sunt multitulpinale);
-3 ex. Morus sp. (dud) 020-3Ocm h=B-lOm, din care 1 ex. este bitulpinal.

-vegetaţie spontană reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor:-Ailanthus sp.(oţetar),

Q Acer sp. (arţar) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Rond — str. Barbu Văcărescu intersecţie cu şos, Fabrica de Glucoză:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-35cm h=9-12m.
Rond — Gara Herăstrău - şos, Fabrica de Glucoză:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=10-1 lm;
-1 ex. Gleđitsia sp. (glădiţă) e=5ocm h16m;
-1 ex. Ailanthus sp.(oţetar) O=3Ocm h=lOm.

Domeniul public Iateral acces I.P.J. Ilfov:
-1 ex. Pinus sp. (pią) 030cm h=6m. iCalea Floreasca — numere impare pe şos, Fabrica de Glucoză:
-15 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) ®=20-3Ocm h10-llm.
Total arbori — 765 ex. arbori, 1O mI gard viu şi vegetae spontană.
- A analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i Protecţa Mediului

din data de 21.02.2018, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47, avizăm

Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, a arbohlor i arbuUlor sub formă de gard viu mai
— sus menţionaţi ş eliminarea vegetaţiei spontane reprezentată de Iăstari aparţinând specfllor

Gleditsia sp. (glădiţă), Aiianthus sp.(oţetar), Morus sp. (dud), Acers sp. (arţar) cu O=1-3cm şi
h=1-2m, care împiedică realizarea Iucrărfl „Lărgire Soseaua Fabrica de Glucoză între Calea
Floreasca i oseaua Petricani", Sectorul 2.

Lucrările de defriare cu extragerea rădăcinilor i eliminarea vegetaţiei spontane se vor
executa prin grija constructorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborh, în
prezenţa unui reprezentant aI Administraţiei Domeniului Public Sector 2, care va prelua
materiatului ĺemnos rezultat pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul/constructorul este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a defrisărilor, in caz contrar aplicându-se sancţifor
art. 6, pct8dinAnexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009. /4""

In bmpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţu ĺĺ -

B-dul Regna Elisabeta nr. 47, ccd poştaIO500l3, sedor5, Bucuieşti, Romănla ‘ «
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- să se evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor đin
vecinătatea Iucrărilor i rănirea /ruperea ramurilor acestora Ia manevrarea utilajelor
necesare Ia execuţia Iucrărilor din proiect.

- să se respecte obligaţflle din actul de reglementare emis de ANPM Bucureti cu privire Ia
protejarea factorilor de mediu.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilori avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 765 ex.
arbori i 10 mI gard viu, Tn perioada optimă de plantare (primăvara anului 2019! toamna
anului 2020) astfel:

- respectarea prevederilor din Protocolul de plantare nr.3631127.09.2018, care cuprinde
obligaţia plantării a 348 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm ( trunchiului de minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare
diametrului Tn funcţie de specie i 10 mI gard viu.

- respectarea prevederilor Angajamentului de plantare nr. 9506,653,3196,9277111 27.09.
2018 care cuprinde obligaţia plantării a 365 exemplare arbori în pastilele nou create în
plantaţia de aliniament Ia finalizarea Iucrărilor de construire a „Lărgirii Soseaua Fabrica de
Glucoză, porţiunea cuprinsă între Calea Floreasca şi Soseaua Petricani, Sectorul 2.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărH
revizuirii acestuia Ia Direcţia de Mediu. Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi
sancţionată conf. art.4 Iit.b din H.C.G.M.B.nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllr
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —765 ex. arborĘ 1O mI gard viu şi vegetaţie spontană.

DIRECTOR EXECLJTJV,
Simona-Mariaşi
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4328,5762—1,9196/1627956,1637617/
05, ÜCŢ 2018

s'c.
Str.

CĂTRE
S.R.L.

Sectoml 6

i! :•vî.

:;:
ŘOMÂN IA
191fl 2OIB I sÁpgÁTQ:M ‚.truNĂ

Referitor la cererea dvs., înregistratâ la P.M.B cu nr. 1627956/24.05.20 18 şi Ía
Direcţia de Mediu cu nr. 4328/25.05.2018, pe care o completaţi cu documentaţia
înregistrată la P.M.B cu nr. 1637617/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
5762/28.06.2018, prin care solicitaţi defriarea arbońlor situaţi în platbanda situată în
dreptului accesului auto în subteranul clădiri proprietatea privată din str. Mendeleev nr.
5, localizată în colţul dreapta spate clădire în dreptul gangului acces bloc situat pe str.
Piaţa Arnzei nr. 10-12, confonTl Avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nr.

cu planurile aferente vizate spre neschimbare, în urma verificărilor
efectuate pe teren în datele de 25.07.2018, s-au inventańat 2ex. arbod ce urmează a
se de&ia i dezafectarea unei suprafeţe de aproximativ 4rnp (5m1/0,8Ocm) de
platbahdă.

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Cerere
- C.U. nr.
- Plan vizat spre neschimbare anexă la C.U. nr.
- Autodzaţie de Construire nr.
- Pian vizat spre neschimbare anexă la A.C. nr
- Imputemicire din partea Firmei
Actul de Reglementare emis de către Agenţia pentru Protecţia

Bucure$i nr.
- Dovada deţinerii proprietăţii - Contract de Vânzare Cumpărare nr.

-Avizul Ministenilui Cultuńi i Identităţii Naţionale nr.
- Avizul Comisiei tehnice de Circulaţie din cadrul PMB nr.
- Plan vizat spre neschimbare anexă la C.T.C. nr.
- Plan cu marcarea arborilor ce urmează a 1i defdaţi
- Fotografii
2) a veriftcării în teren în data de 25.07.20 18
3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i Protecţia

Mediului - C.G.M.B, din data de 22.08.20 18 şi a rezoluţiei acesteia

(str. I.D. Mendeleev nr. 5, sector 1)

o

Mediului

din

Bd. Re,a EIabeta rr 47, cad poşlai 050013, soctorS. jcure$i. RomkiLa
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4) în conformitate cu prevederile din Legea nr 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu completările
i modificănle ulterioare i din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Platbanda din don2enizd public, situată la łimita proprietâfii, dreapta spate către
intrarea dinspre str. Piafa A mzei, prin faţa irnobilului cu nr. 10—12

- 2 ex. Ailanthus altissirna (fals oţetar) O 20-3ücin, h IOm
Lucrările avizate se vor efectua prin grija dvs în prezenţa unui reprezentant

Iegal al terenului pe care se află arborii, care va prelua materialul łetmios rezultat,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu btoca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a persoanelor aflate în
tranzit prin zonă.

Precizăm că sunteţi răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea telmologiei de execuţie a defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului Bucureti

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului BucureÜ, în
compensarea arborilor avizaţi pentru deüiare, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri eu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7em) $ înălţime corespunzătoare diametrului în funeţie de
specie, în perioada optirpă de plantare din toa'nna aiiului 2018, respectând1 Protocolul
de plantare nr 15441/18.09.2018, înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr 9196 din
19.09.2018.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data einiterii ş este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurea.ză pe lista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti, precum şi de punctul de
vedere/avizul emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, în
conformitate cu prevedeńle din Legea nr. 88/01.07.2014 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi adminisnrea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor..

Defrişare —2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinwna-Mariaşw POPA

t MICMn
_..‘:Ľű jI''9C' cmit

bzsp.ś5jîCristina ENA CHE

Red E.C. / 4 ex. — *O9.2%qjęaitUiz a fosl poslal pe site-uI PMB
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PRIMÄRIA MUNKWIULUI BUCUREŞ1I

Direcţia de Mediu g, oci: z

Nr. 5064,6155,8957,968711633321 1...

CĂ TRE,

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedcr5, Bucureşl), Romka

TeI: 021.30555.00
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S.C. ELGAN OFFICE S.R.L.
Strada Barbu Văcărescu nr. 201, camera 12, et. 26, sector 2, Bucuresti

(Bulevardul Preciziei nr.30, sector 6, Bucureti)

Referitor Ia cererea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1633321/13.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5064/07.08.2018 i completată cu docurnentaţia înregistrată Ia
Direcţia'de Mediu cu nr.6155/09.07.2018, nr. 8957/12.09.2018 ş nr. 9667/01.10.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru defriarea materialului dendroiogic
situaţ pe terenul proprietate S.C. Elgan Offlce S.R.L. din Bulevardul Preciziei nr. 3G, sector
6, în vederea executării Iucrărilor de construire pentru :“ImobU cu funcţiunea de birouri - corp
C1 cu regim de înălţime S+P÷7E, imohil cu funcţiunea de centru de proiectare i
Iaboratoare - corp C2 cu regim de inălţime P+IE, anexă tehnică — corp C3 cu regim de
înălţime P÷IE, cabină poartă - corp 4, construcţie subterană — C5 pentru bazin de retenţie
ape pĺuviaĺe .şi sta ţie de pompe, amenajare circula ţii carosabile i pietonale, parcaje,
amenajare spaţii verzi pe leren proprietate" ‚ vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar:
- Cererea S.C. Elgan Offlce S.R.L. din 13.06.2018
- H.C.6.M.B. nr.278/31 .10.2013 privind aprobarea PIanuIu Urbanistic Zonal

Coordonator Sector 6, Bucureti;
- Aviz Arhitect Sef nr.26/03.09.2018 — PUZ coordonator sector 6, Bucuresti;
- Certificat de Urbanism nr. 549/46 P din 28.04.2016 emis de Primăria Sector 6

Bucurefl
- Aviz tehnic nr. 37120/6/4 din 24.10.2016 emis de Arhitect Sef - Primăria

Sectorului 6'
- Hotărârea Consiliului Locat Sector 6 nr 34/20.12.2016 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu — “Strada Preciziei 3G", sector 6, pentru
construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică
i cabină poartă pe un teren în suprafaţă de 56.467 mp, proprietate privată
persoană juridică

- Decizia Etapei de Incadrare nr.23 din 22.03.2017 emisă de Agenţia pentru
Protecţie Mediului Bucuresti, însoţită de planul anexă Ia aceasta

- Aviz nr. 3593/10.05.2017 emis Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB i plan
anexă

- Autorizaţia de Construire nr. 298/12.06.2017 emisă de Primăria Sector 6
Bucureti

- Contract ďe vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr.
884/12.06.2017

- Extras de carte funciară pentru informare din 04.04.2018 ĺĺ* ca
- Memoriu tehnic
- Anunt începere lucrări constructü autorizate
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- MresăSCEigaiOfifi
- Angajament de pantare nr.5064$i55flm1.102fl -

— FotografIi
2. Urmare a verificăritor efectuate În teren în data de 11.07.2018, s-au inventariat

76 ex.arbori viabili, 5 ex. arbuti i 6 ex ienupăr târâtor Iocalizaţi pe terenut proprietate
privată - persoană juridică, teren pe care se vor realiza Iucrările de construire conform
Autorizaţiei de Construire nr. 298/12.06.2017.

Din materialul dendrologic inventariat se vor defria un nr. ąe 38 ex. arbori care
împiedică realizarea lucrăhlor de sistematizare circulaţie rutieră în incin'tă.

3. In urma instrumentării dosarului i Iuănd in considerare că arborü inventariaţi
impiedică execuţia Iucrărilor de construcţie, în conformitate cu preverile Legii 24/2007
privind regłementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localaităţilor, cu
modiflcările i completăhle ulterioare, precum i în conformitate cu HC.G.M.B. 304/2009
privind Normele de pretecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureti, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

• Terenul din incinta imobfluĺui din B-dul. Preciziei nr. 30, în proximitatea Iimitei de
proprietate din partea de Vest:

- 18 ex. Pinus sp.(pin), cu 0=30-40 cm, h7-8 m;
• Terenul din incinta imobiluiui din B-duL Preciziei nr3G:

- 20 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-80 cm, h=1 5-1 8 m;
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

proprietarului/administratorul Iegal aI terenutui pe care se află arborU propui spre defriare,
conform prevederilor H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiitor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor
din jur şi a reţelelor aeriene din vecinătate.

Precizăm că proprietarul terepului este răspunzător de supravegherea execuţiei
tucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, de respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M3. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiHor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului prin defńsarea arborilor mai sus
menţionaţi i refacerea fondului vegetal, conform prevederilor HC.G.M3. nr. 304/2009, in
compensarea arborilor avizaţi pentw defrişare, aveţi obligaţia plantării a 380 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia in funcţie de specie, in perioada optimă de plantare (primăvara anului 2019 -

toamna anului 2019), respectând Angajamentele de plantare inregistrate Ia Direcţia de
Mediu cu nr 8957/12.09.2018 i nr. 9687i0t10.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 aIin5 din RCG.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, în vederea verificăńi în teren
a p!antărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Pentru orice modiFicare in execuţia ĺucrărilor apărută ulterior emiterii prezentului aviz
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia ta Direcţia de Mediu. Nerespectarea celor
menţionate în prezentul aviz ‚ va fi sancţionată conform art. 4, Iit. B din H.C.G.M.B. nr.
30/20Q9 privind Normele de protectie a spatiilor verzi de pe tentoriul MunI9IpIuIuI Bucuresti

In timpul executiei Iucrărilor proprietarul terenului si/sau corśtř[î tçuIăçe următoarele
obligaţfl: ‘
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- s respecte obaWi1e d*n aćtul de rqglemenlare emis de ?kfl'B Bwż.ri

privire Ia protre5 actorrde mt
- să respecte prevederile prezentului aviz;

De asemeneä, menţionăm faptul că I În cazul în care, după minimün o perioadă
de vegetaţie (primăvara anului 2020) se constată uscarea arborilor plantaţi În
compensare pe terenul din B-dul Preciziei nr. 3G, materialul dendrologic tânăr plantat
va fi inlocuit de către beneficiarul Iucrărfl.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare, cu extragerea rădăcînilor - 38 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o

Întocmit
Insp. Şani7ssGu

Red. D.V..I2ex.ţ02 10.2013
— prezentul aviz afost postat pe sLIe- uI FMB.
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Nr. 6671,816411643805,1653304/
1 ą OCT. 2íJ;b

CĂ TRE,
S.C. NEW MAP CASA MAGICA SRL prin împuternicit dI

B-dui Lascăr Catargiu nr. 16A, et.3, ap.4, sectorul 1

(:

Referitor 11a adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu pr. 1643805/18.07.2018,
1653304/22.08.2028 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6671/19.07.2018, 8164/23.08.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra materialului
dendrologic situat în os. Pantelimon nrl3O, sectorul 2, deoarece împiedică executarea
Iucrărfl „constwire imobil Iocuinţe în regim de înălţime 2S +P+4E+5Er+6Er având parterul i
etajul unu cu funcţiunea de spaţii comerciale i împrejmuire" vă comunicăm că, în urma
analizărfl documentelor existente Ia dosar:

- Cereri nr. 6671/19.07.2018; 8164/23.08.2018.
- Contract de Vânzare Cumpărare cu (ncheiere de Autentificare nr.

.10.2016.
- Contract de Asociere în Participaţiune cu Tncheiere de Autentificare

I 3/23.08.2017.
- C.U nr.85/13,,P" din 01.02.2017, pentru desfiinţare construcţii cu planul anexat.
- A. C. nr.203/25,,P" din 72.06.2018, pentru desfflnţare construcţii.
- Clasarea Notificărfl .J/08.1 1.2017, pentru desfHnţare construcţfl.
- C.U nr.138/19,,P" din 01.03.2017, pentru construire cu planul anexat.
- A. C. nr.215/26,,P" din 05.07.2018, pentru construire.

—. .
- Clasarea Notificărfl 1/15.12.2017, pentru construire.
- Adresa 12.09.2017- Muzeul Municipiului Bucureti.
- Extras de Carte Funciară 9/10.08.2018.
- Cerificat de Atestare Fiscală /14.05.2018.

Q - Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.22373/04.01.2018, cu planul vizat spre
neschimbare.

- Fotografii-2.
- Přan cu marcarea arborilor ce urmează a fi đefriaţi.

- PIan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiilor, conform prevederilor
regulamentului de urbanism/autorităţii de mediu;

- a verificărilor în teren din data de 20.09.2018.
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului din data de 25.09.2018, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47, avizăm:
Defrişare i extragerea rădăcinilor:
Teren - os. Pantelimon nr. 130, Sectorul 2:
Arborü sunt situaţi pe Iim/ta de proprietate.

- 1 ex. Populus sp (plop) O 4Scm h=14m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în
declin biologic, pericol de prăbuire, (conform foto anexate).

Bd. Regna Eflşabeta nr. 47, cod pcştal C50013, sector 5, Bucureşti, Rcmâna ‚.‘

Tet: 021305.5500
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anexate).
- 4ëx. Ailántjius sp (fais oţetar) e 10-l7cm h=3-5m, răsărite spontan, ţton'!orm Ťoto

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija
administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 50
ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 1O :1 arbori) cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anuiui 2020, potrivit Angajamentului de
plantare nr. 6671,8164/ 02.10.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin,5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 5 ex.arborĄ din care lex.în decĺin biologic avansat.

Întocmit: In

o&aci ?Ei

Pricopi Anişoara

Red: F.A/3 ex./021O2018
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.
httn //www nmb roňnstltutl!Ipnmana/dlrectr,Idlrectla med,u/avlze arton ‚n consultareĺav,ze a,tnn In consuIare php pe data de

Bd, Regina Etisabeta nr. 47, cod pośtaI OSCOI3, seclor 5, Buçureşti, Rcmâna
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Str Nerva Traian nr. 3, et. 10, Sectorul 3

(Str. Vasile Lascăr nr. 216-218, Sectorul 2)

însoţit de anexe;
emisă de Agenţia pentru Protecţia
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Nr. 6880,9973/1645740!

PRJMAR1A MUNICJPRJWI BUCUREŞII jefljŞ%

7imcţîa de MeđIz
ROMANIA

ĄIS.fll& Ţ EkQeÄrůpIĄ MDE';N

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1645740/24.07.2018, şt Ia
Direcţia de Mediu cu nr 6880/25.07.2018, completată cu adresa înregistrată Ia Direcţia de

Q Mediu cu nr 9973/09.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de defrisare a l5ex.
arbori situaţi în curtea imobilului nr. 21 6-218 din str. Vasile Lascăr, în vederea construirii
“Ansamblu multifuncţional — Iocuinţe .şi comerţ, amenajare incintă, organizare de
antier, împrejmuke, sector 2", conform Autorizaţiei de construire nr.

vă comunicăm următoarele:
1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:

- Cerere
- Certificat de urbanism nr. ‚ emis de Primăria sectorului 2,
însoţit de planurile anexă;
- Dispoziţia nr. privind rectificarea C.U. nr.

emisă de Cabinet Primar sector 2;
- Extras de carte funciară nr.
- Decizia etapei de încadrare nr.
Mediului Bucuresti, însoţită de planul anexă
- Autorizaţia de construire nr. ‚ emisă de Primăria

• sectorului 2
- Act de confirmare nr.
- Contract de vânzare cu rezervarea dreptului de proprietate nr.
- Punct de vedere nr. ‚ emis de Comisia Tehnică de Circulaţie —

PMB, însoţit de planurile anexă;
- H.C.L.S.2 nr. privind aprobare PUD;
- PIan PUD, scară 1 :500;
- PIan cu arborfl existenţi
- Aviz Arhitect Sef nr. — PUD;
- Memoriu/regulament PUD
- PIan de încadrare în zonă;
- Foto vegetaţie.

2) a verificării În teren din: 23.08.2018.
3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie

i Protecţia Mediului — C.G.M•B din 25.09.2018.
4) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:



bernşa:
Pe amolasamentul viitoarei casku*i -

-2 ex. Ailanthus aitissima Ifals oţetat) O 35-45cm, b 10-1 2m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3045cm, h 10-12m -

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 35cm, h 10-12m
Organizare de santier, Ia Iimita de proprietate dinspre str Borzeti

-4 ex. Acersp. (arţar) O 15-2Ocm, h 5-lOm, lex. mutitulpinal, 2ex. uscaţi 100%
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O l5cm, h lOm

Săpătură taluz
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 20-3Ocm, h lOm, 2 ex. uscaţi 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 25cm, h 1O-12m
Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin

grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se
masa lemnoasă i preluarea materialului lemnos rezu]tat, pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratowl legal al terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a ll4ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului đe 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent imobilului nr. 216-218 din str. Vasile Lascăr, sector 2 respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare, la finalizarea
Iucrărilor de construire, din toamna anului 2020, respectând Angajamentul de plantare
nr. 6880/1 din 01.10.2018.

Proprietarul/administratorul Iegal al terenului din str. Vasile Lascăr nr. 216-218,
sector 2 va aplica Iucrări de întreţinere corespunzătoare, pentru a asigura un procent ridicat
de prindere a materialului dendrologic tânăr.

La finaltzarea lúcrăriţor de p$antare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren a )
plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

In timpul Iucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utflajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri are: l5ex. arbori din care 4ex. uscate 100%

*

DJR°TOP UTIV,
Si tna-Marin OPA lntocmit:

* Insp1aysp-RARASCA

Red:P.R./2ex/09.1O 2018 - prezontul aviz a fost postat pe stte-uI FMB
http://wwwpmb.rcĺinstitutii/primari&directivdírectia mediu/avize_arbod_in_consultare/avize..arborijnconsultare.php pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşd. Rómánia
Tet: 0213055500 int. 4016
httpJlwwwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu . •s..•

POMÂN IA
1OIS 2OUI I sApBATO;M IMPPELJNÁ

CĂTRE,
Şcoala Superioară dc Aviaţie Civilă

Str. Graţioasă nr.l3, sector 1

Referitor la adresa dvs.. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1609549/21.03.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2201/22.03.2018, cu completările inregistrate la PMB cu nr. 1652973/21.08.2018.
l 656856/03.09.2018,1668091/08.10.2018 şi Ia DM cu nr.8 122 /22.08.2018, 8573/04.09.2018,
9936/09.10.2018, prin care solicitaţi aviz de defrişare a mateńalului dendrologic siWat pe terenul
din str. Graţiosă nr.13, sector 1, in scopul iniţierii/elaborării/avizării-PUD, teren pe care urmează să
constniiţi un corp cu regim de inălţinze P+3E şi funcţiune hală simulaţoare de zbor şi spaţii conexe
in exflnderea clădirii existenźe cu regim de înălţime P+2, parpal P+ I şi funcţiune birouri, vă
comunicărn:

1)ln urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere

-Ádesă DM in vederea completării documentaţie nr.2201/1609549/2018
- Hotărârea nr.785/2 1.08.200 l, Protocol de predare preluare a unei suprafeţe de teren

din adminiswarea Societăţii Naţionale Áeroportul lntemaţional Bucureşti Băneasa S.A. in

incintei, Lg.352/2 1.07.2003

defrişarea

- Extras de Carte Funciară

‚ Proces Verbal n

-Certificat de Urbanism nr 1 X0hIO8/G/353 13/31.10.2017 (CU)
-ClasareaNotificării nr. _. -

-Plan cu proiecţia vHtoarei construcţii Ia sol cu marcarea pomilor care necesită

-HCLSI
-Aviz
-Aviz Ministerul Culturii i

3 pentru PUD- str.Graţioasă nr.13-Seetorl

-Protocoţ de Plantare nr.43/27.09.2018 încheiat cu ADP Sectorl

2) a verificării in teren din data de 29.03.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei Ecologie şi Protecţia Mediului —

CGMB din 25.09.2018 şi a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişarc şi extragerea rădăeinilor:
Arboń siwaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii —Str. Graţioasă nr.13

Nr. 2201,8122,8573,993611609549,1652973,ĺ656856,ĺ668091/ 2 2. o ci ůia

- Poze

administrarea Aeademiei Române de Ayiaţie
Constatare I

Proces Verbal de
pentru delimitareÁ

Bd. Regkia Eabe(a rr. 47, cod poştal 050013, sedor5. &JreşU. ROm

T&: 021.355O0
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- 3 ex.Catalpa sp.(catalpa) e 3Ocm, h lOm
- 7 ex. Thuja sp. (tuia) e 15-3Ocm h 6-12 m

- l ex. BeWla sp. (mesteacăn) 3Ocm, h 12 m
- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 20-30 cm, h 7-10 m
- 1 ex. Picea sp. (molid) e 30 cm, h 12 m
- Sex. Populus sp.(plop) Q 30-ąOcm, h 12m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietamlui legal al terenului

pe care se află arborii. evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrotogic tânăr.

Precizäm că administratorul/proprietarul legal al ierenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare. conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 190 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum cm) şi
inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de speeie, în prima perioadă optimă, toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019, potrivit Protocolului nr.43/27.09.201 8 incheiat cu ADP
sector 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Precizăm ca amplasamentul este inclus in zona de protecţie a monumentului istoric „Tenuinal
pasageń —Aeroportul Intrenaţional Bucureşti Băneasa —Aurel Vlaicu", evidenţiat la poziţia 513, cod
B-II-m-A-21012 şi în zonă cu servituţi aeronautice, motiv pentru care, acest aviz va fi valabil numai
însoţit de avizul MinistewluilCultuńi.

Prezentul aviz are teriůen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
4exJll.10.2018

79.OĽT 2o
prezenlul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
fllS JD'n SAPSATflPIM MPPEUNA

Nr. 6813, 8936/1, 10058/1644583, 1669060

CĂTRE
S.C. S.R.L.

B-dul nr. ‚ B]. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sectorul 1

(str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1644583/20.07.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6813/23.07.2018. completată cu documentaţia înregistrată Ia
PMB — Direcţia de Mediu cu nr. 8936/12.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate privind de&işarea arborilor situaţi pe limita proprietăţii din str. Maxim
Gorki nr. 28-30 sector 1, vă comunicäm următoarele

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
Cerere
- Expertiză Tehnică M.D.R.A.P.
- Contracwl de Vanzare Cumpărare nr.
- Extras de Carte Func iară nr.
- Certificat de Urbanism nr.
- Planuri anexă la C.U. vizate spre neschimbare I :500, 1:2000
- Clasarea Notificării nr.
- Hotărâre PUD nr.
- Avizul PUD nr.
- PIanul anexă la PUD
- PIan cu marcarea arborilor care necesită deüişarea
- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr. ‚ însoţit de planul anexă,

vizat spre neschimbare
- Plan de amenajare a spaţiuiui verde aferent vütoarei construcţii
- Fotografii
- Protocol de plantare în compensare nr. /10.10.2018 încheiat cu

Adâńnistraţia Domeniului Public Sector 1, înregiśtrat la P.M.B cu nr.
1669060/10.10.2018 şi b Direcţia de Mediu cu nr. 10058/11.10.2018

2) a verifîcăriilor în teren în datełe de 22.08.2018 şi 12.09.2018
3) a analizădi documentaţiei în cadrut şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului - C.G.M.B, din data de 25.07.2018 şi rezoluţiei acesteia
4) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu completările şi
modificările ultedoare şi în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare $ scoaterea rădăcinilor: --

Curte imobil nr. 28-3 O din str Maxim Gorki:
- s(ânga aeces proprietate, arbori situaţi ía distan(a de aproximativ 0, 40m dc gardul
Jirn ită proprietate

Bd. Regina EIabeta nr. 47. cod po$aI 05C013, sector 5. Bucurevl, Rom&iia /“
TeI: 021 .3C5.55.0O Ç
htlp.fl&Ěłěw.pmb 1.0
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- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 2Ocm, h 8m

- dreapta acces curte către lirnita proprietăţii către imobilul nr 26:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-6Ocm, h 1O-18m

- lateral stânga proprietate către limita cu imobilul nr. 32-34:
- 1 ex. Pinus nigra (pin) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 1 Om
- 2 ex. Populus alba (plop) O 30-óOcm, h 16-18m

- limita spate proprietate către imobilul nr 35 din str. Jean Monnet:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 1 Om
Lucrările avizate se vor efectua prin grija proprietamlui legal al terenului pe care

se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a de&işărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Mexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru de&işare, aveţi obligaţia plantării a 4Oex. arbori
tincri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi mnălţime corespunzătoare d$ametrului în funcţie de specie,
respectând Protocolul de plantare nr. 16477/10.10.2018, înregistrat la P.M.B. cu nr.
1669060/10.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10058/11.10.2018.

Pentru relaţü suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucm cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — i O ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



.4—.

AA MARKETING AND MANAGEMENT SRL

DI.
Str. Grigore Cerchez nr.12, et.3, birou 2, sector 1

(str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8-8 A, sectorl)

.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1;.;::%.;.::)

Direcţia de Mediu
POMAN IA
ll QIfl SÁPDAţOZM MEUNA

Nr. 12474, 1848,4437,4604, 5031, 9761/1584094,1607491,1628660,
1428705,1632712, 1665973/ 2.iflCÎ2 -

CATRE,

o
Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1584094/13.12.2017 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 12474/14.12.2017 cu completările înregistrate la PMB cu nr.1607491/14.03.20i8
1607491,1628660/29.05.2018, 1632712/12.06.2018, 1665973/02.10.2018 şi la DM cu
nr.1 848/15.03.2018, 4437/30.05.2018, 4604/14.09.2016 5031/13.06.2018, 9761/03.10.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea
Iocuinţă colectivă S+ P+3E şi refacerea împrejmuirii, pe terenul proprietate privată situat în str. lvan
Sergheevici Turgheniev nr.8-8A, sector 1, vă comunicăm următoarele

1)In urma anaiizării documentelor existente ia dosar:
- Cerere nr.12474/14.12.2017
-Adresa completare - Documentaţie nr. 1848/1 5'03ł2018
-Poze
-Adresa PMB-DM nr. 12474/1584094 din 29.01.201 8-completare documentaţie
-Adresă PMB-DM nr.4604/1428705/20. 12.201 6-Inventańere vegetatie
-Clasarea Notificării . -

-Certiticat înregistrare firmă
-Delegaţie-dn
- Contract de Vanzare Cumpărare r 5
-Contnctde Schimb1 .

- Contract de vânzare Cumpărare
- Extras de Carte Funciară
- Extras de Carte Funciară r -

- Extras de Carte Funciară n L

-Certificat de atestare fiscală r
- Extras de Carte Funciară r -

-Certificat de atestare fiscală
- Extras de Carte Funciară r
-Hotărâre PUZ n — -

-Plan PUZ
-Aviz PUZ

Bd. Rogina Eflsabeta nr. 47, cod pcştaIOSOOl3, sedor5, BucureşU, Rom%a

TeI: 021 .305.5500
httpiMw.v.pmb.ro



-Plan cu marcarea arborilor care necesita defişarea
-Memodu tehnic
- Certificat de Urbanism nr. 1267/1545366 din 06.10.2017 (CU)
-PIan anexă CU
-plan de amenajare spaţiul verde
-Protocol de Plantare nr. 35/13.09.2018 încheiat cu ADP Sectorl

2) a verificărilor efectuate in teren
3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei Ecologie şi Protecţia Mediului —

CGMB din 25.07.2018 şi a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor::
Curte imobil, pe ampksamentul vütoarei construcţii- str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8-8 A

-4ex. Quercus sp.(stejar) O 30-4Ocm, h 12-14m
-3ex. Betula sp.(mesteacăn) O 3Ocm, h 1 3m
-lex. Ginkgo biloba.( arborele pagodelor) O 3Ocm, h lOm
-lex. Taxus baccata.(tisa) O 2Ocm, h 2m
-lex. Abies sp.(brad) O 2Ocm, h 3m, uscat 70%
-Iex. Morus sp.( dud) O 2Scm, h lOm
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află

arbońi, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare demarării construcţiei.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, çespectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor,

¶ siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţ?unilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave(i obligaţia plantării a 110 ex. arbori tincri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28em (0 trunchiului minimum 7cm) şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie dc specie, în prima perioadă optimă de plantare,
toanma anului 2018, potrivit Protocolului nr.35/13.09.2018, încheiat cu ADP sector 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriflcării în
teren a plantărilor în eompensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni eonf art4 din aceIaşi act
normativ.

Precizăm ca amplasamentul flgurează încadmt m zona protejată nr.57- Parcelarea Monnet,
motiv pentru care, acesţ aviz va fi valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
DcJrişare -11 ex.

Director E
Simona-l

prezentul aviz a

Întocmit: Insp. Vasilica PLEŞU
Ing. Insp. Cristina ENACH

5eeu1-5;1O;2018

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Romia

Tel: 021.305.55.00 ht. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

72. OCT. 2018
CĂTRE

Adrninistratia Unită!Uor de Învăjărnânt Sector 6
Splaiul Independenţei nr. 315-317, Sectoml 6

ŔOMÂNIA
1916 2016 LSÄPEAT0PM ÍMPREUNÄ

Spre ştiinţă:
Şcoala Gimnazială nr. 198 “Regina Maria"
Str. Apusului nr. 71-73, sector 6

Referitor la adresa reprezentaitu1ui Administraţiei Unităţilor de Învăţământ
Sector 6, înregistrată Ia P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 10411/19.10.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arbodlor simaţi în
spaţiul verde aferent Şcolii Ginmaziale nr. 198 “Regina Mada" din str. Apusului nr.
71-73, pe amprenta la sol a viitoarei amenajări a unui Amíiteawu, în conformitate cu
Autorizaţia de Construire nr. /20.06.2018, vă facem cunoscut că ła veriflcarea
efectuată pe teren în data de 19.10.2018, s-a inventariat următowl material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regletuentarea
i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
co4ipletările ultedoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2019 privind Norrnele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral şcoală, către str. Apusului, între aleea acces profesori şi cea
acces elevi:

1 00%
- 1 ex. trunchi Robinia sp. (salcâm) O 6Ocm, h 1 Om, fără coronament, uscat

Spaţiul verde stănga acces curtea şcolii “intrare elevi" către limita cu str Apusului
nr. 50, Bl. 67, lateral viitoarea constnicţie, către aleea de acces elevi: -

- I ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Oçrn, h 9m, uscat 100%

______

Pe amprenta la sol a vütoarei construcţü:
-8 ex. Populus simonii (plop) O 25cm, h 10-12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâin) O lOcm, h 8m

Toaletare:
Spaţiul verde stánga acces curtea şcolii “intrare elevi “, limita dinspre alee:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 9Ocm, h 12m - reducerea cu rnaximurn V4 până V3 din
volumul coronamenmlui, în vederea eliminării riscului de &ângere şi prăbuşire a
ramuńlor la manevrarea utilajelor ce execută construirea amfiteatrului şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul
etaj de şarpante) •—- - --

Nr. 10411

o

Bd. Reguia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, seđars, Bucureştt Roma,ia

Teí 021.305.55.00
http //www.pmb.w —



Limita către str Apusulzd, vecinătatea cabinei pază:
- ĺ ex. Juglans nigra (nuc) O 9Ocm, h 12m - reducerea cu rnaximum % până Y3

din volumul coronamentului, în vederea eliminării riscului de itângere şi prăbuşire a
ramudlor la manevrarea utilajelor ce execută construirea amfiteatrului şi eliminarea
rarnurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul
etaj de şarpante).

Lucrările avizate se vor executa prin grija Administraţiei Unităţilor de
Invăţământ Sector 6, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defriării, pentru
a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeńene, precum i de creare a
condiţiilor necesare demarării ş finalizării proiectului de construire amfiteatru.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sasicţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB.
nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în cornpensarea arborelui avizat pentru dehiare, aveţi obligaţia plantării
a 56ex. arbori tineri cu balot de pământ (exclus specia Populus), circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7em) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, din care 10 ex, se vor planta în
spaţiul verde aferent Şcolii Gimnaziale nr. 198 “Regina Maria", iar restul de 46ex. se
vor planta în spaţiil verzi aferente Unităţilor de Invăţământ aflate în dministrare,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara anului 2019 (pentm pla.ntarea înalte unităţi aflate în
administrare) i toarnna anului 2019 (penfl Şcoala “Regina Maria" — la §nalizarea
lucrărilor de construire).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a ariunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelasi act normativ. - -- - = -

Prezennil aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —Pţ a din care 2 ex. uscate IOO%
Toaletare — 2 av

DIRECTAR=-FYFCUTIV,
— — -- Smw ananú' OPA

Rcd EC. 14 cx. — 19102018 prczeniul aviz a íosI postal pc sitc-ul PMU...._. Ci 2B1
hilp /1 w pi nhI rO) I IN II IIIII pri i IUf 1d (II 11? d rccl LI 1nII1 ltI I 1Ľ I rl)I1t I - ifl consuharc/avizc arburi i n cirnsu Ilarc. płip pe dala de

Q

c::ćjştóc,nit

Inspj,&istina ENA CHE

Bđ. RegWia EIabeta nr. 47, cod poşwl 050013. seclor5, BucureşU, Româiia
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PRIMĂRIA MUNIOP1ULUI BUCUREŞÎÎ

Direcţia de MedKi ‘---

-

-- -

---- POMANIA__
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— -- 1018-201 8 I sÁBQlPĄ MODEUN . -a

___________
__________________

—

___

Nr 1259,9614,1030511600831,1664752,16711131

CĂTRĘ
S.CGEMATEX TRAĐING &Rprín împuternicit d-na Pârcăläbescu Maria

Str. Scăriătęscu nrĘ7-19, parter, cam.2, Sectorul 1

(Str. Vaselor nr. 1 7A, Sectorul 2)

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1600831/20.02.2018,_..
1664762/27.09.2018, 1671113/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1259/21.02.2018,
9614/28.09.2018, 10305117.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizuui de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe Iinia gardului din str. Vaselor nr.17A, Sectorul-2-- — -

5!: y conform Contractului de Vânzarë Cumpărare cu Incheiere de Autentificaťe
nr Certificatului de Vanjş - F i cu pIanunle
anexate, Autorizaţiei de construire din 17.09.2018, vă facem cunoscut că în
urma verificării efectuate pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

______

-

_____

- --

Defrişarea şi extragerea rădăçini[Qr; -- - —
—

Str. Vaselor nr. 1 7A, Sectorul 2:
- 5 eţ. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0= 25-3Ocm h=6-7ri, toaletate, situate pe Iinia

gardului, împiedică refacerea acestuia (conform foto anexată).
-1 ex. Ailanthus s sp. - (fals oţetar) 0= 3Ocm h=5m, toaletat, situat în spatele clădirfl

Iipit de gardul din cărămidă vecin, pe care-I afectează (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

aďministratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl, conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

-‘ măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi construcţiilor din jur.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurflor şi a persDanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului si a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Fentru repararea prejudiciu!ui adus mediu!ui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, În compensarea arborflori avizati pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 36
cx. în porioada cptimă de plcntare astfel:
- respectarea prevederilor din Protocolul de plantare cuprinde obligaţia
paitării a 33 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, 0 minimum 7cm şi Tnălţime
corespunzătoare diametrului în iuncţie de specie.

- respectarea prevederilor Angajamentului de plantare nr.1259,9614,10305/1/
2018 care cuprinde obligaţia plantării a 3 exemplare arbori în curtea imobilului str. Vaselor

Sectorul 2.

/2,ç. loq 2e'

_______

j

Bd. RenaEIisabea nr 47,ccdpoş:aICSGOl3, sectcr5, Bucureşi. Rcrnânia
T&: C21 3O555.
hltp.Uwwwpnb ro



==La4inaiizarea iucrărilor de piantare conform art.9 äiiri5 dirĺH.C.G.M.S. nr. 304/2009,
—aveţi obIigaţia-e-a-anunţa Direcţia de Mediu dirncadmiPM.B. Ţ vedeřëK\,erificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
4Defrişare —6ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmoha-Maria a POPA

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara
-r - —

Ređ: PA/4 ex./221O.2018
— prezentul aviz afost postat pe site uI PMB.
http/ĺwww.cmbrc/instituuilprimaria/directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consuîtare.php. pe data de

Bd, Regina Esabeta rr. 47, codpc$at CSCC13. secor5. Bucureşi. Rcrr.ânía
Tel: 0213055500 nt. 4D16
http //wwwpnb.ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ‘. .

ROMANIA
lDle 201B I sÂsATopM IMDEUNÂ

29.0cr 2018
Nr.10184, 10463/1669712, 1672620/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia lucrarea: “Lucrăfl de reamenajare parcaj auto — reaJizarea a două
benzi de circulatie în Piata Victoriei"

Având în vedere solicitarea depusă de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR
BUCUREŞTI, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1669712/12.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu
cu nr10184/15.10.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1672620/22.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10463/23.10.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării"Lucrări de
reamenajare parcaj auto — realizarea a două benzi de circulaţie în Piaţa Victorieť', vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse: (Certificat de Urbanism nr.644R11 655241
din 14.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr.19688/28.09.2018 emisă de Agenţia pentru

Ą Protecţia Mędiului Bucureti, Aviz nr. 1 647ĺ21 .09.2018 emis de Comisia Te*ică de
Circulaţie, AQIz nr 1368/8/01 102018 émis de MinistewLCulturii si Identităţii

NaţíonaIe),iucrarea-constăąn: ;.: .:-— - —

• executarea Iucrăhlor de construcţii privind reamenaja ÜĄ-atcajului auto
pentru reaUzria a încă două benzi de circulaţie în Piaţa VictoděĘtsuprafaţa afectată
de Iucrare vä fi dë aprox. 475 mp, pe amphza actuală a carÖšäbilUlUi i pe traseul
existent, potrivit planului de situaţie anexă Ia Certificatul de Urbanism menţionat mai
sus. Parcajulauto careva fi reamenajat este amplasat în partea desud-vest a Pieţei

-

_____

Victonei, Ia intęrsectia cu Sos Nicolae Titulescu, Calea Victonei itr Buzesti
- Lucrăńlt-de mamenajare- aparcajuIüiauto-se-voreAui4ä pe t.tctowLcupdns

între str Buzesti i Calea Victoriei si vor conätä Tń r —
— —

- t.&äféctarei refacere alveole de betöni -

__________

-- -. refacere si a$ernere îmbrăcăminte Ia aceeai cotăa carąsabilu!ui;
— -

- reamplasare panouri publicitare, -

- reąrpplasare stâlpi semaforizare.
Organizarea de santier va fi astfel concepută si exploatată încât să se Iimiteze la

spaţiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente existente.
2. Urmare a vehficării efectuate pe teren in data de 24.10.2018 s-a constatat

căpe traseul lucrărilor nu există vegetaţie. Alveolele-care--vorfi--dezafectate si
-÷ refăcute sUi9tWeoIe de beton (care nu constituiettúprafaţă déIţĺďverde).

In urma analizădi documentaţiei depuse ęi a vehficărilor din teren, în
conformitate-cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Norwelor de protecţie a

-paţiiIor verzi-de pe teritonul Municipiului acureşti, vă face? cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrăni mentionate — c

— -. ? .‘iv$iW! •

1!

__

Đd Regha Đisabeĺa rw 47 rvd po$a) 05t013 sedo 5 Bcaeşb Ratůia — — — —
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza i cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr.644R11655241 din 14.09.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

——?:‘w?- -T--r.. - -

___________________

-- J

____

- -

RéDV.i2ëJ29.10.2018 - prezentul aviz a fost postat po sito-uI PMB .a

htttiWWWpmb.rohns[jtuIii/prjmarja/directjj/djrectja mediu/avize arbOri in consültälWbi'Tze přtZŕf îi tîšüItäŕë.Ďhö

---nedatadn

-. taW:

-

____

r

BtRSgbIa&SáĎetB rá47,$jcş*aI 050013. sector 5, Bucureşli, Romănla

- — -.

-__

t.noici 001

J ---

i -‘TR: — 1 -. —
-.——-

Întocmit
[ńDănielaVOSCU

-1

Tet 021.305.55.00 inL 4016
http://W.tiflď -—



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURETI 1 .;:‘%.j.

Direcţia de Mediu
RQMANIA
1fl16 SÂBT

o i, nv. M?

CĂTRĘ
S.C.MÍLLS ÍNVEST SRL, prin împuternicit I

Str, Baia de Aramă nr.1, Corp C1, Parter Birou nr.2, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1674932/29.10.2018, i Ia
Direcţia de Mediu cu 1nr.1070e/30.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 4 ex. arbori situate pe terenul din str, Baia de
Aramä nr.1, Sectorul 2, conform Contractului de Vânzare — Cumpărare cu Încheiere de
Autentificare ‚ Actului Adiţional cu Incheiere de Autentificare

Actului de Dezlipire cu Incheiere de Autentificare - -
Extrasului de Carte Funciară ‚ Certificatului de Urbanism din

Q 03.05.2018 cu planurile anexate. Decizia Etapei de Incadrare - Aviz
Comisia Tehnică de Circulaţie . Avizul Poliţiei Rutiere

Aviz i Regulament PUZ . - 7, H.C.G.M.B. nr. 22.02.2013 i
Avizul Comisiei de Coordonare ‚ vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic:
Teren — str, Baia de Aramă nr. 1, Sectorui 2:

- 3 ex. Populus sp. (plop) O=20-5Ocm h= 4-1 8m;
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=lScm h= 4m;
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) O=0,7cm h=2m.

Total = 5 ex. arbori din care lex. transplantare.
ln urma instrumentării dosarului şi a analizării acestuia, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, vă facem cunoscut avizul de principiu favorabil în scopul
obţinerii autorizäţiei de construire.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisareltoaletare.
Inainte de începerea Iucrărilor aveţi obligaţia solicitării avizului definitiv de

D defriare i veţi completa documentaţia cu Autorizaţia de construire i planul pe care să
fie marcată suprapunerea viitoarei construcţii peste cea existentă i arborii ce
urmează a fi defriaţi.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi sancţionată
conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie ä spaţiilor verzi de pe
teritoriu( Municipiului Bucuresti, art.4, Iit. Ii

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

D!RECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘:\\ \\ •\
‘

n!' 3VS3 \\ Intocmit: Imp. PricopiAnişoara
ž

Red: P.AJ3 .
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CĂTRE
S.A.

Sectorul 2

• . •.

:• •.

. .
•...•

ŔOMÂN IA
95 oig swrJčc v

Spre ştiinţă
A din inistraüa Dornenizdui Public Sector 1
B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

(B-dul Expoziţiei nr. 22 A, sector 1)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1644796/20.07.20 18 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6806/23.07.2018, pe care o completaţi cu documentaţia
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1652896/21.08.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.
8119/22.08.2018, prin care solicitaţi deňiarea arborilor situaţi în aliniamentul B

dului Expoziţiei amplasaţi în platbande pe zona viitoarelor accese intrare/ieire pe/de

pe proprietatea imobilul nr. 22 A, vă comunicărn următoarele:
1) In urma analizării documcntelor existente la dosar:
-Cerere 1

- Adresă RATB privind acordul de trecere peste calea d

_____

mvaielor

ce tranzitează B-dul Expoziţiei

____

- Aviz Coűiisia Tehnică de Circulaţie nr.
- Aviz Brigada Rutieră nr. ‘cu planuňlc avizate

spre neschimbare
- Protocolul de Plantare în completare nr, încheiat cu

AdministraţiaDomeniului Public Sector I i înregistrat la-Ä.D.P. S 1 cu nr.
transmis ş înregistrat la P.M.B. cu nr. 1673202/23.10.2018 ş la

DirccţiadeMediucúnr. 10520/24.10.2018

2) averiflcării în teren în data de 21.08.2018 —

_____

3) în conformitate cu prevedeńle
i administrarea spaţiilor verzi din
completările ş modificările utterioare
304/2009 privind Normele de protecţie
Bucureti, avizăp; -

Transplantare: -

Aliniwnentuž B-duluż Expozżţżeż,în pĺatbande pe zona vütoarežor accese inžrareJieire

pe!depeproprietatea hnobUul nr 22 A

__________

-

2 ex. Prunus pissardii (eorcodu rou) OlOcm, h 6-7m

-

- 1 ex. PlăťaiVus aceńfolia (platan) O lOcm, h_7-8rnĹ_.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.6806, 8119, 10520/1644796, 1652896, 1673202/ 1lNOVJut

s•c.
nr.

4

o

c
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu
ş în baza prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.
a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului

— - —- j __4n4 I I I



Lucrările de transplantare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din
Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni pe
teritońul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora prin grija dvs., luându
se toate măsurile spccifice de pńndere a mateńalului dendrologic transplantat.

Precizăm că executantul Iucrărilor este răspunzător de siguranţa bunuńlor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegberea execuţiei lucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea zonei de aproximativ 3,5mpl6mp dezafectată, se vor
respecta prevedeńle Protocolului de ptantare încheiat cu A.D.P. sector 1, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 ‚cu respectarea prevedeńlor H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i.

La flnalizarea lucrărilor de transplantare, conf art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea
veriňcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Prezentul aviz are termen le valabilitate 2 ani de la data emiterii i îę
conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu completările
i modificărfle ulterioare este valabfl însoţit de acordul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bucureşti.

Transplan tare — 3 ex.

ĐÍkECWR EXECUTIV,
‘iana POPA

ENA CHE

8

Re4:E../4%—ą2.il.2OI8 prezentulavizafostpostatpesiţe-uIPMB -

pe data de

I — i .



Doinnul

CA TRE,

Str.. ľ. ‚sec(or l

—p I r

Referitor fa adresa dvs., inregistrată b P.M.B cu nr.16588Şö/l0.09.2018 şi la Direcţia de

Mediu cu nr.8852/11.09.2018, cu cornpletarea înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1671678/17.10.2018 si

la DM cu nr. 10331/18.10.2018, 2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate cerut prin

Certificatul de Urbanism nr.

1 )în urma analizării documentelor existente la dosar:

din 14.05.2018, în scopul „construire locuinţă

2) a verifjcărji în teren din data de 24.09.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului —

CGMB din 21.11.2018 i. a rezoluţiei acesteia

4) în conforrnđate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm

Defria;e şi ext:gerea ;i4ăcinlor: - --... . 1?

Arbore pe amplasanzentzil iiiĺoarei coizstnic(ü, str. Trigsesti nr.36, lâizgă gard, lünita de proprieuzte

dinspre inzobih,l ‚z,t34A, &r. Truśe.yti

- Iex. arbore Picea sp.(molid)-, 4Ocm, h 16-1 Sm, uoÝ înclinat eătre imobilül v&in

i'Pl4l

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTÍ

Direcţia de Mediu

Nr.885Z,10331/1658890,1671678/ 1 l BEQ 2L115

r e

ROMANIA
- ża1SMDTLĄ Wrtwt..Â

unifamilială P+IE+M i împrejmuirea terenului'1, pe terenul proprietate privată situat în s(r.

Trusesti nr.36, Sector 1, vă comunicăm următoare)e

o
- Cerere
-Poze

-Adresă DM în vederea completatării documentaţie nr.8852/1658890/16.l0.2018

- Extras de Carte Funciară -

• - .

. -Certificat de Urbanism r —

Contract de Vânzare cu Încheiere de Aurentificare

-Certificat de Urbanism f .
r

-Clasarea Notificării nr. -
.

-Comletare documentaţie, adresă
t. •

-Avize uti)ităti:E-distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele,Apa Nova, Compania

Romprest Service A.A

Memoriu Tehnic Arhitectură întocmit de Proiectant General de Specialitate -S.C. Casa

Luca Project S.R.L

-
—- • .—

--• ——--ţfCflI'3 ‚-—‚-‚.- P,,n.rpti Prniinia



Lucrările avizate se vor executa prin grija adminisratorului/proprietarului legal al terenului pecare se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, łuându-se măsuride prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiflor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearear condiţiilor necesare pbntării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul/proprierarul Iegal a] terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederi1o avizului, respecttirea tehnołogiei de execuţie atăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar apĺicându-sesancţiuni confórm arĺ. 6, -pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

-

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbodlor avizaţi pentrudefrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balotde pämânt, circuinferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 truflchiului minimurn.7cm) i înălţimecorespunzătoare diametruui în funcţie de specie, în prima periQadă Sptimă; primăvara, toamnaanůîui 2020,potrivit Angajamentului de Plantare nr. 8852,10331/11i29i1.2018. -Ła fmalizarea lucrărilor de plantare conf.art9. aiin3 din Ariexa 1 ia H.CG.M.B. flL304/2009, aveţ obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriítcării înteren a p)antărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceläşi actnormativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia daa emiterii.

Defr4are -J ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit; Inspector Vasilica PLEŞU
4ex./03i22018

o.ĺ? đp
-

- pStZtfltUIlvil Ů fnsi pnslal pe sile-uI PMB . - - -
--- hupi/www.pnib.ro/inIiIurii/pń.itińafiHreçiii/dirťciia mediWavize mbod in eonsuhaze/avi wboń in cnnsulrar.ţ,, pe dalu de

J

L.'- )-

I hđr% l d. i
— - - Bd. Regina Eűsabeta nr. 47cud poştal O53, sedarS, Bucureş, Roniâna



ROMÂNIA
1 r 2fl1S SMQ$Ą IflEa

‘‘vt.

(Teren situat în str. GaraHerăstrău nr.2A, Sectoru! 2)

• -.

- Referitor Ia adresa dv&:, înregistrată Ia RM.B cu nr. 1681841119.11.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11239/20.11.2018, prin care solicitaţi erniterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic de pe terenul propijeťate,
conform Actului Adiţional Ia Actul Constitutivr aI S.C.Polienergy S.A cu lncheiere de
Autentificare )‚ situat în str;Gara Herăstrău nr.2A, Sěctorul 2, în vederea
construirii urśui imobil mixt birouri 2S÷P+14E i hotel 2S+P+BE, conform C.U. nr.832/40 „G"
din 04.08.2017, vă comunicăm că1 Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.11.2018,
s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsărită spontan, motiv
pentru care, avizăm
Eliminare vegetaţie spontană de pe terenul din str. Gara Herăstrău nr.2A, Sectorul 2:

- reprezentată de lăstari aparţinänd speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Acer sp.
(arţar), Prunus sp. (corcoduş), Fraxinus sp.(frasin), Sambucu&sp.(soc), Populus sp.(plop)
Robinia sp. (salcäm), cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin gra dvs, ca proprietar Iegal aI terenuIuiecare
se află vegetaţia spontană,. -

Menţionăm următoarele:
- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic cu

diametre mai mari de Scm.
- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm şi

emiterfl unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, Ia finalizarea Iucrării

avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

O - potrivit articolului 1dm HCGMB nr.121/2010, aveţi obligaţia să luaţi măsurile ce se
impun în vederea asigurării îngrădirii, salubrizării şi igienizărh terenului.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare/toaletare.
La solicitarea avizukU definitiv, veţi completa documentaţia cu:
- dovada titlului asupra imobilului, teren í/sauconstrucţii, extrasul de plan cadastťal

actualizat Ia zi i extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi ..:

•- hotărârea de aprobare a documentaţiei de urbanism PUD;
-

- regulamentul de urbanism aferent PUZIPUD;
- HCGMB/HCL 32 - pentru aprobare PUZIPUD;

-

PUZ/PUD şi planurile anexă;

-•

- acord ernis de Agenţia de Protectia Mediului Bucureti;
- a ZLII Ccr.isiei Tcinice a Circulatie d1n Pnmănei MunicipiuIu Bucuresti,

- avizul Brigăzfl de PoIiţie Rutieră
avizul de consultanţă Preliminară la Centrului de Planificare Urbană ş Metropolitană

Bucuresti în vederea delimitărfl profilului arterei de circulaţia

a

Nr. 1123911681841/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ,
&C. SODONY REAL ESTATE&A.

Str. Barbu Delavrabcea nr.63, tronson 04,
parter ap.2, camera2, Sectorul -1

c c

C



- acordul Ministeruiuiđe interne — întrucât imobiiui se învecinează cu proprieiatea
afiatâin patrimoniul acestei insTWţ.

- plan de amenajare spaţii verzi aterent construcţiei conform prevederilor
regularnentului de urbanism/autorităţfl de mediu;

In vederea identificării cu uşurinţă a materialului dendrologic ce necesită a fi
- dezafectat, vă rugăm să prezentaţi şi un plan cu suţ*apunerëa ćonstrucţiei propuse pesté

• situaţia existentă, cu marcarea arborilor ce urmează a fi efriaţi.
•

- In urma anaflzărfl documenlaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea
-- altor documente necesare emiterfl avizului.

Acteie, însoţite de cerere se vor depuné. Ia registratura Frimăriei Municipiului
Bucureşti cu sediul în b-dul Regina Eliasabeta nr.42, sectorul 5.

Documentaţia compietă va fi inaintată spre analiză şi raoluţie,Comiśiei de Ecologie
i Protecţia Mediului, funcţie de care-se va emite avizul de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conform cu
H,C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de -pe ter]tor]uI
Municipiului Bucureşti1 art.4, Iitb.

Prezëntul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Eliminare vegetaţie spontană.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

r -.-

întocmit: Insp. PĄcopi Anişoara

Red: P.A/3 ex.10542.2018
— prezentul aviz afost postat pe siţe- ul FMB.
httn:I/wwwomh - mľin stitiitiinńma ńaidirectii/directia mediu/avize aibon n consuhar&avizę ;ţn ‚n consultare pbppe data de .Z-1 j a

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşu, România IeiiI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUJ BUCUREŞTI

Dîrecţia de Mediu .

ROMANIA
- I g1aT3 ÁSnn

Societatea Prima Central ApaMmnts SRL
Str Zimbruiui nr ‘,Spaţiu comercial nr. bĺoc PRIMA, Oradea, Jud. Bihor cu adresă de

corespondenţă: str Maximilian Popper nr. f, sect. 3

(B-dul Mărăsesti nr. śecţor_4)

Referitor la adreseie dumneavoastră inregistrate Ia P.M.B cu nr. 1673486/23.102018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 10525/24.10.2018,11881/19.12.2018 prin care completati documentaţia ću
Autorizaţia de construire, Protocolul de plantare-nr. P18i/07.12.2018, PIanuI de amenajare spaţi
serzi pentru realizarea Iucrăriior de „Construire imobil Iocuinţe colective cu spaţii comerciale Ia
pirter, în regim de înălţime S÷P+4E÷5E retras, amenajare incintă, refacere împrejmuire i

- organizare executie santier" din B-dul Mărăeęti - nr. ‚ sector 4 conform C.U. nr.
- cu planurile anexă, pe terenul proprietate aI Societăţii Prima Central

Apartments SRL, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.261/29.01.2018 i
reveniţi Ia adresele dvs, înregistrate la PMB cu nr.1638007/28.06.2018; 1657496/05.09.2018, Iw
Direcţia de Mediu cu nr. 5786/29.06.2018 ; 8703/06.09.2018 vă facem cunoscut următoarele:

ex. arbori;
- Foto arbDyĘ

încheat cu Prirnăiia sectorului 4
jesjre dela Primăiia sectowlui 4)

dijz B-dul Märăseit 12itu päntarea a 23

2. Aver]ficărfl efectuate pe teren în data de 28.06.2017;

LaitiI

Nr. 11881 ;1052511673486 ( 8703/1657496 ;5786/1638007)/
2Z OEC ZÜ1ő

CĂ TRE,

cu planurile ane)ă;

1, Ca urmare a analizărü documentelor existente Ia dosar:
Cereré

-

Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
- Certificat de-Urbanism nr. - •

- Autorizaţia de construire nr.
- Clasarea Notificării nr.
- Certificat de Inregistrare aI S.C. Prima Ctral Apartaments SRL;

Memoriu tehnic în vederea obţinerii avizului de defrisare;
- Plan cu marcarea arborilor pe plan;
- Extras de carte funciară pentru informare nr.
- Extras de plan cadastrai de carte funciară;

PIan de amplasament i delimitarea a imobiluluć;
- lntabularea dreptului de proprietate asupra imobilului din str. Mărăeti nr. 125;
- Aviz E-Distribuţie Muntenia, APA NOVA Bucureti cu planurile anexă, Telekom România

(condiţionat), Distrigaz Sud Reţele; : -

- Aviz Ministerul Culturii cu plan anexă;
-

- Contract de prestări servicii de salubritate încheiat cu ADP4 SA;
- AvizComisiâ Tehnică deCirculaţie ncu plan anexă;
- Declaraţie notarialä jrivind realizarea împrejmuirH din care rezult.ă că imprejmuirea

perimetrală se va realiza în interiorul Iimitelor proprietăţH;
- PIan de amenajare spaţii verzi aferente construcţiei conform prevederilor regulamentului de

irbanismíautorităjü dë mediu;
- Protocol deplantare în compensare nr.

pentrwblantarea a 43 ex. arbori (nr.
P1arće plart9 in mpensîre pe terenul

Bd. Reoina Eîisabela nr 41 cod oostal 05W13. sector 5. Bucutestt flcmânia



3. A anahzării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Meďiului din
cadrul C.G.M.B din data de 25.09.2018, n conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 prwiid
reglementarea administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăiňe şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiflor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează: -

Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
-

Arbori śituaţi în perimetrul construcţieilpe suprafaţa subsolului/care împiedică organizarea
de antier în incinta proprietăţii:

- 2 ex. Tilia sp. O 6Q-lOOcm, h 12-14m
i ex. Morus sp. (dud) o 35cm, h 9m ?

1 ex. Sambucus sp. (soc) e 25cm, h - .

?

i

ex Oeltis sp. (sâmbovină)O5Ocm, hl3m
- 4 ex. Ailanthus sp. (taIs oţetar) O 20-3Ocm, h 9-11 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Oj.Ocm, h 14m —

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O lOOcm, h 16m
Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului

terenului din B-dul MărăseśU nr. ‚ sector 4, evacuîndu-se masa lemnoasă pentni a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenir& a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene. -

Menţtonăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor_
eeeutăcn Iucľărilor şi de respactarea prevederilor avizului şi a

tehnologiilor de speciaIitatehvind &xecuţia defrişării, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
artG alin, 8 din HC.GMB. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a sRaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în compensarea
arborilor avizaţi pentru defrişare, So ietatea Prima Centrál Apartments SRL are obligaţia plantărH a
66 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in
funcţię de specie, astfel : 43 ex. arbori pe raza sectwului 4peijn areařce .îŕcnjoară zona de
defrişare, în perioada optimă din primăvara anului 2019 conform Protocoluluido plantarejir.
R18.1/5987/07.12.2018 încheiat cu Primăria sectorului 4; respectiv 23 ex. aitori pS-ťérëhui
proprietate privată din B-dul Mărăeti nr, conform Planului de amenajare spaţii verzi transmis,
arbori ce se vor planta în toamna anului 2019 - primăvara anului 2020 conform Angajamentului de
plantare nr. 11881 ;10525/1673486 ( 8703/1657496 ;5786/1638007)/1/19.12.2018. -

Conform Protocölului încheiat cu Primăr sectorului 4,plantarea şi intreţinerea (údarea)
materialului dendrologic se va face de către SC ADP 4 SA, pe cheltuiala S.C. Prima Central
Apartments SRL în baza unui contract încheiat între părţi.Totodată se vor respecta i celelalte
condiţii din protocolul prezentat Direcţiei de Mediu.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009,
Societatea Prima Central Apartments SRL are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificări în teren a pläntărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
śancţ{uni conf. art.4 din acelaşi act normativ.Totodată aveţi obligaţia de a transmite Direcţi& de
Mediu o copie a Procesului verbal de plantare încheiat între Socieťatea Prima Centrai Apartments
SRL si Pnmăria sectorului 4 si/sau S C ADP 4 SA

Prezentul avi are termende valabilitate 2 ani de la data emiterü
Defrişare:11 ex. arbori .
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