
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1382, 639611502440, 1642385!

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Dominiţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia íucrarea: Racordarea Ia reţeaua electrică a imobilului din oseaua Pantelimon
nr. 249, bloc 48, scara B, sector 2

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1602440/23.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1382/26.02.2018, completată prin documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1642385/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6396/13.07.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racordarea Ja
reţeaua electrică a imobilului din soseaua Pantelimon nr. 249, bloc 48, scara B, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis
de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti), Iucrarea va avea o lungime de Sm, va fi pozată pe peretele gangului din
proximitatea scării B, din nia generală a blocului;
- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta lucrărU sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrăvii.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ‘1;.,

J Întocmit
ď Vfl- J,.

I I “, (Ş c Claudia Istratescu
( /
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fl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
[ H,

Direcţia de Mediu \:..
I ROMANIA

191S2fl18 EkZSÂľOIM YPPEUNA

Nr. 1850, 673911607294, 16442601...PI.?.h. Lj
-

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua ElectronicU nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe oseaua Andronache nr. 12,
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1607294/14.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1850/15.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1644260/19.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6739/20.07.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Branşament de
gaze naturale pe oseaua Andronache nr 12, sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificărfl nr. )‘ Iucrarea se va executa în carosabil şi
trotuaruiui aferent imobilului nr. 12, perpendicular pe acesta, pe o Iungime de 15m, Ia
Iimita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă (imobilul numărul 12A);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că există un
exemplar din specia Platanus Aceliforia (platan), în alveolă în trotuar, în dreptul imobilului
nr. 12A, Ia 3Ocm de Iimita de proprietate cu imobilul nr. 12.

urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei
Iucrări.

O Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sector 2 împreună cu panuI anexă,

vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ŰE'cş

Intocmit
‘.1/ ‘7_ &.ţ?łJ Claudia Istrătescu

Red:c.I./3ex - prezentul aviz a fos{ poşkt pe site-uI PMB.A *_.ćV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
U
ŘOMÂN IA
I I8 3D18 sAnBAţflflM iMPgEuNA

Nr.4068,681 211625396,1644524!

CĂTRE,

Spre ştUnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1 Bucuresti

Obiectu! Iucrărií: «Bran.şament energie electrică pentru imobflul din str
sector 1, Bucuresti"

Referitor Ia cererea depusă de
înregistratâ Ia P.M.B. cu nr.1625398/17.05.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.4068/18.05.2018, compietată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B.
cu nr. 1644524/20.07.2018 i ia Direcţia de Mediu cu nr.6812/23.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Branament
energie electrică pentru imobilul din str. ‚ sector 1' vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
Bucureşti împreună cu planurile anexă,

Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare i Fia de soluţie nr. din
06.12.2017 emis de E-distribuţie Muntenia, Contract de donaţie imobil autentificat sub
nr. 1606/17.11.2011, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniuiui
Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten,
Telekom Romania Communication SA, RADET), Iucrarea constă in:

reahzare bransament subteran nou tńfazat in cablu 3x10+6C, cu
Iungimea de 11 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană — joasă tensiune) existentă pe
stâlpului de beton din trotuarul aferent numerelor impare din dreptul imobilului cu nr.10
din str. Vânju Mare. Traseul branamentuIui electric pornete din dreptul stâlpului,
subtraversează carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr.10, până în postul de
măsurare i protecţie — BMPT amplasat în incinta imobiiului, Ia Iimita de proprietate a
acestuia. BranamentuI proiectat va fi pozat în anţ deschis executat prin săpătură
manuală.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.06.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există vegetaţie.

Bđ, Regiia EIabeta nr. 47, d poştaIO500l3, sector5, Bucurşti. Rom%a
TeI: 021305.5500
httpitiwnv pnb m



În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureştí, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
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 in baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform

arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

Insp. DIaOINESCU

Red:D.v..I 4ex.126.07.2018 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

hHp:ííw.pmb.w/insUtutiUpńmańa/direcbi/directia mediu/avize arbori in consultarelavize arbod in consultare.php
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
191D ZOlBIsAPMTCIM ‚p:ruNA

Nr. 5352, 689711634716, 1645368!

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniuiui Public
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor ĺa lucrarea: Bransament energie electrică pentru
sector 1, Aucuresti

imobilul situat pe strada

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.6. cu nr. 1634716(19.062018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 5352120.06.2018, completată cu documentaţia depusä ia P.M.B. cu nr.
1645368124.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6897/25.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Branşament energie eiectrică pentru imobflul
situat pe strada ‚ sector 1, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notiflcăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de lSm, începând din trotuarul aferent
imobilului până in dreptul imobilului ce va fi alimentat;
- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 12.07.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrărü sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţblor verzi de pe teritodui Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modiHcare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii

inainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria sector 1 impreună cu planui anexă, vizat
spre neschimbare şi are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
$imona-Mariana PQPA

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:c.Jí3ex — 26.07.2018 prezenlul aviz a fost postat pa site-uI PMB
http:fly,w,.pmb.rofinstiIutiiÍprimańaidirectiiiđirectia mediuiavize arboń in cop.sultareiavize arboń n consultare.php
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .!1..7%..:;.:::.,
Direçţia de Mediu

I POMANIA
I - lgls-2016 i ÇÁ:RÄTOmLĄ iM pE'JnÁ

Nr.576111 637369/

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Obiectul Iucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa - str.
sector 4"

Referitor Ia solicitarea depusă de
-l înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1637369/27.06.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr5761/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
pentru privind executarea Iucrării
“Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - ‚ sector
4' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr
emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de
vânzare-duplicat autentificat sub nr. ‚ plan de coordonare avizat de
administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), lucrarea constă în:

realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat
3x150+95N pe un traseu de Iungime 50 m. CabIuI electric este pozat în anţ deschis,
executat manual, pe un traseu care pornete din postul de transformare — PT 3462 existent,
traversează terenul din faţa postului de transformare, continuă prin carosabilul aleii de acces
din spatele blocului nr. - str. Viorele, până în dreptul imobilului cu nr. 30A unde
canalizaţia electrică proiectată va intra pe proprietatea imobilului, până în firida de distribuţie
i contorizare ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există vegetaţie. In proximitatea traseului Iucrării s-a inventariat următorul
material dendrologic:

- 3 ex. din specia Ailanthus Altissima (Cenuser), 0=20-30 cm, h=10-12 m Iocalizaţi
lângă clădirea PT 3462;

- 1 ex. din specia Populus (PIop), 0=35 cm, h=15 m, la marginea aleii de acces din
spatele blocului 20A.

ńnI'IBil. Reaina Elisabeta nr. 41. cod nnstal 050311 sertnr5 fliirjirnçti Rnmnii



Tn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favcrabil conditionat executiei
lucrării mentionate, astfel:

- Tn proximitatea arboriior menţionaţi, ăpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar ai
materiaiului dendroiogic.

- În timpul Iucrăriior, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cei puţin lm faţă de
arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului
sau altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajeior
din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaietare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.

Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor, existând riscul secţionărü acestuia, defrişarea materialuiui dendrologic se va
realiza numai după obVnerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă, a planuiui de coordonare avizat de administratorb reţelelor
tehnico-edilitare, precum i a celor specificate în Fia de soluţie nr, emisă de E
Distribuţie Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută in traseul iucrării ulterior emiterii
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărh revizuirü inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i are
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

- j / f Întocmit
- Insp. Daniela VOINESCU

Red;OV../4exJ24.07.201S - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB

httpiÁwm.pmb.rorinslitutii/primari&directii/directia mediuĺavize arboń in consultare/avize arbori in consullare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 5778116372201

Spre ştiinţă:

CĂ TRE,

• .• .

ŘOMÂNIA

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ObiectuI Iucrării: “Reabiiitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe străzfle:
Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, CoI. Blaremberg C-tin, Ing. Costinescu Nicolae,
EmUe ZoIa, Ing. ErmH Pangrafli, Sofia - sector 1, Bucureşti"

Referitor Ia cererea depusă de S.C.
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1637220/27.06.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 5778/ 28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate în vederea eliberărü Autorizaţiei de Construire privind executarea Iucrării
“Reabilitare reţea de distribufie a gazeior naturale pe străzfle: Cpt. Av.
Gheorghe Demetriade, CoI. Blaremberg C-tin, Ing. Costinescu Nicolae, Emile
ZoIa, Ing. Ermil Pangratti, Sofla - sector 1, Bucureşti", vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protect)a Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie, Aviz emis de
Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, PIan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare), execuţia Iucrărh se va realiza tronsonat asďel

pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetńade se va înlocui conducta de gaze
naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va Ii
montată îngropat în carosabilul str Gheorghe Demetriade, pe un traseu paralel cu
ceI aI conductei existente, de Ia punctul de cuplare (str. Ermil Pangratti) până în
dreptul imobilului cu din str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade unde va avea CT
tronsonul I i traseul de Ia punctul de cuplare PC7 până Ia iimita de proprietate
stanga a proprietăţii de Ia nr. 16-tronson 11. Lungimea conductei de gaze proiectate
pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade va avea Iungimea de 132 m+ 31 m. Pe cele

Bd. Regi,a ĘIsabeIa nr. 47, cod poşla! 050013, sector5, Bucuroşti, Rom&ua

TeI: 021.30555.00
httpJhw.Lpmb.ro



două tronsoane ale acestei conducte se vor reabilita un nr.de 9 branamente în
lungime de 100 m.

La veriicatea în teren efectuată în data de 24.07.2018 s-a constatat că pe str.
Cpt. Av. Gheorghe Demetriade se execută Iucrări cu afectarea carosabilului, iar pe
această stradă există un scuar cu gazon plantat i 2 ex. Thuja sp. plantaţi în acesta,
Iocalizaţi in proximitatea traseului IucrărU.

• pe str. CoI. Constantin Blaremberg se va înlocui conducta de gaze naturale
existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată
îngropat în carosabilul străzU, pe partea nr. impare aferente acesteia, pe un traseu
care porneste de Ia punctul de cuplare de Ia intersecţia cu str. Muzeul Zambaccian
până in dreptul imobilului cu unde va avea cap terminal. Lungimea traseului pe
această stradă va fi de 42 m, iar pe acest traseu de conductă proiectată se vor
reabilita un nr. de 3 branamente cu o Iungime totală de 18 m.

La verificarea pe teren, pe str. CoI. Constantin Blaremberg, pe trotuarul aťerent
imobilelor cu nr. impare există în aliniament 3 ex. Platanaceae sp. (platan), 25-30
cm, h=6-8 m, faţă de care traseul Iucrării va păstra distanţa de 1.00 -1.50 m;

• pe str. Ing. Nicolae Costinescu se va înlocui conducta de gaze naturale
existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată
îngropat in carosabilul străzfl. Lungimea traseului conductei proiectate pe această
stradă va fi de 55 m, iar pe acest traseu se vor reabilita un nr. de 2 branamente cu o
Iungime totală de 14 m.

La verif]carea pe teren, pe str. Ing. Nicolae Costinescu s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul reţelei nou proiectate.

• pe str. Emile Zola se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o
conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat in carosabilul
străzii, pe 3 tronsoane:

- tronson I - din PC3-punct de cuplare (la intersecţia cu str. Muzeul
Zambaccian) până în dreptul imobiíului cu nr. cadastral unde va exista
cap terminal, Pe acest tronson vor fl reabilitate 2 branamente, iar pe traseul
Iucrărfl nu există vegetaţie pe acest tronson;
- tronson II — din PC4 — punct de cuplare (la intersecţia cu str. Muzeul
Zambaccian) până în dreptul imobilului cu nrlS unde va avea cap terminal. Pe
acest tronson se va reabilita un singur branament i pe traseul Iucrării nu există
vegetaţie;
- tronson III — din PC5 — punct de cuplare ( în dreptul imobil nr ) până
în dreptul imobilului cu nr. cadastral ‚ unde va exista cap terminal. Pe
acest tronson se vor reabilita un nr de 3 branamente i pe traseul lucrării există
în trotuar, în proximitatea traseului Iucrărfl arbori plantaţi în alveole din specia
Fraxinus (frasin);
Lungimea totală a traseului (conducte i branamente) pe această stradă va fi de

176 m.
ln urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B.

nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat execuţiei
Iucrării menţionate, astfel:.

- Execuţia Iucrărfl se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei
noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, la tel, 021/305.55.00, interior 4108.

- ln timpul executărü Iucrărilor se vor respecta dkstanţele de 1.00 m-1.50m între
reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale i arbod,
conform prevederilor NTPEE — 2008, art.3.12, respectiv SR 8591/1997 — Reţele
ediliiare subternne, Condiţii de amplasare, Vă facem cunoscut că în cazul in care

2
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această distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube
produse la condiţii meteo nefavorabile.

- în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utiiízând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular al materialului dendrologic.

- In timpul Iucrădlor executantul Iucrărfl va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărü, veţi avea obligaţia inlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilorÍarbuştilor, existănd riscul secţionării acestuia, defńşarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baia unei solicitări punctuale.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială, inclusiv
scuarul cu spaţiul verde aferent.

Prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului Ministerului Culturh i
Identităţii Naţionale i este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i a planului de coordonare avizat de
administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută in traseul
Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancVonată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

r
intocmit,

Insp. Daniela OINESCU

Red;DV.J5 exJ2O07.2018- prezenlul aviz a fosl poslal pe site-ul PMB
ţp/,ww.pmbrofinstiIuliiiprmańafdirectiiiđirecIia mediu/avize artod in consultare/avize arboń in consultare.phn
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•!! .•••..
• •• ..
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ŔOMÂNIA
UE Ą ¶iQrc;Li IMPFUNÁ

Nr. 5785, 6693/1638010, 1643858/

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Pubiic
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada JulesMichelet nr. 21, corp A, apartament 3, sector 1

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1638010/28.06.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5785/29.06.2018, completată cu documentaţia depusă Ia P.M.B.cu nr. 1643858/18.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 6693/19.07.2018, prin caresolicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cuenergie e!ectrică a imobilului situat pe strada Juĺes Michelet nr 21, corp A, apartament 3,sector 1, vă comunicăm următoarele:
- contorm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti), iucrarea se va executa pe c iungime 1 1 m,
începând din postul de transformare T24D Iocalizat în trotuarul din faţa imobiiuiui nr. 21,
pe un traseu ce străbate parţial trotuarul străzii Jules Michelet nr, 21 până la limita
imobilului ce va fi alimentat;
- urmare a verificării efectuäte pe teren în data de 05.07.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrărfl sau în proximitatea acesteia.

In urma anaflzării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărU

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi are
termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\
Y/ J
‚‘ ĺ Întocmit

Clauga istrătescuRed:C.I./3ex — 2507.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
2.Ć Lhttp://twíwpmbroĺinstitulii/primari&dŕrectii/directia mediufavizo arbori in consuharefavize arbori in bohsll rephppe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN lA
fl ?OlB!SAPQATO M iMPnEUt.Ą

Nr.5953,61901,1639245j 6408791

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUJ PUBLIC
Strada Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Extindere conductă $ branament de gaze naturale pe str
sector 3, Bucuresti'

Referitor ia cererea depusă de S.C.
înregistrată Ia RMB. cu nr. 1639245/03.07.20182018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.5953/04.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată
Ia P.M.B. cu nr. 1640879/09.0T2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6190/10.07.2018
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării
“Extindere conductă $ branament de gaze naturale pe str

sector 3' vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Ceńificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces emise de
Distrigaz Sud Reţele, Contract de Vânzare autentificat sub nr.
Clasarea Notificarü Nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 3, plan de
coordonare avizat de administralorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

• etindere conductă de gaze naturale din conducta de distribuţie existentă in
drumul pietruit din str Lunca Merilor, de Ia punctul de cuplare (în dreptul drumului de
servitute Lunca Meriior), până în în dreptul imobilului cu nr, unde va exista cap
terminal aI conductei proiectate. Extinderea propusă va fl montată îngropat în sanţ
deschis executat în str. Lunca Merilor i pe drumul de seMtute, pe o Iungime totală
de 20 m din care pe domeniul public 2 m (in drumul pietruit- str. Lunca Merilor).
Lucrările de extindere a conductei de gaze naturale se vor executa prin săpătură in
anţ deschis.

• realizare bransament de gaze naturale având Iungimea de 3 m, racordat in
conducta de gaze naWrale nou proiectată în drumul de servitute-Lunca Merior, care
va traversa strada până Ia postul de reglare-măsurare care va fi montat Ia 0.5 m de

Bd. Regwia Ekabeta nr 47, d poştaIOSCOl3, sector 5, Bucureşti, ROmá,E
TeI: 021.30555.00
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Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Traseul branşamentului proiectat

nu afectează domeniul public.
- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că

pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304ĺ2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabii execuţiei iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia ťinalizarea iucrăňlor aveţi obligaţia aduceňi terenului ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută in

traseul Iucrărfl ulteńor emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicităńi revizuirii înainte de

începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, 11Ł b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire i

are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

lnsp. elOlNESCU

Red;D.v.i 4ex.126.07.2018 - prezentul aviz a fosl postat pe si(e-uI PMB

httpilwww.pmbrorinstitutiiipdmariaidireclwdirectia mediulavize arbori in consuhar&avize arbort in consultare.ohp

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
lqI zolB sApÁoMiMpoELN

Nr. 6028116400361

Către: MARNA SOC COM SERV SRL

Strada Tâmpa nr. 1, bloc 1 C, apartament 27, sectoru 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 — Direcţia Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eiectrică a imobflului siiuat pe Aleea Calistrat

Hoga nr 33-35, secior 3, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1640036/05.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6028/06.07.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de

speciaiitate privind executarea IucrărH Alimentare cu energie electrică a imobilului situat

pe Aieea Cehstrat Hogas nr. 33-35, sector 3, vă comunicăm următcarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notificărh nr PIanuI de coordonare Iucrări edihtare), Iucrarea

se va executa pe o iungime de 122m în domeniul public, din Postul de Transformare

1833 prin parcajul asfaltat pe o distanţă de 6.5m, apoi prin carosabilul dintre PT1833 i

trotuarul blocului NB1 pe o distanţă de 4.5m, continuând prin trctuarui asfaltat aI blocului

NB1 i punctul termic pe o distanţă de 45m, apoi prin trotuarul lateral asfaltat aI blocului

NBI pe c distanţă de 30m, prin carcsabilul asfaltat dintre spatele blocului NB1 i imobilul

alimentat pe o distanţă de 11 m i prin trotuarul asfaltat din dreptul imobiluiui alimentat pe

o distanţă de 25m;

- urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 19.07.2018, s-a constatat existenţa

spaţiului verde aferent blocului NBI i existenţa vegetaţiei spcntane cu exemplare din

specia Syringa Vulgarius ş specia Ulmus în proximitatea imobilului ce va fi alimentat.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Bd. Reg[a EIEabeLa nr 47. c taI OSl3. sector 5, Bucureşti, Rom
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei

l ucră ri.

Tn proximitatea arborilor din spaţiul verde aI bIocuIuisăpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular aI materialului dendwlogic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua

măsuri de protejare a materialului dendrologic, evitând depunerea pămăntului sau altor

materiale pe spaţiul verde sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor din spaţiul verde prin

manevrarea utilajelor din dotare.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aduceríí terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.&G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărH revizuihi înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificat de

Urbanism nr împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbare şi PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico

edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maria a POPA

Întocmit

Claudia Istrătescu

Red;C.1J3exJ25.052010 - prezentul aviz a fasl posiat pe sile-uL PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l/;:%.•2..

Direcţia de Mediu
POMAN IA
fllS 2aIa SĂPEĂ7flflM MpEuNĄ

Nr. 6031116403631 iO

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

(.

Obiectul Iucrării: «Branament de apă potabflă i racord de canalizare pe strada
sector 1, Bucureti"

Referitor Ia solicitarea depusă de S
reprezentată de

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1640363/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.6031/06.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “Branament de apă potabilă i racord de canalizare pe
strada ‘ vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă,

Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notif]cării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz tehnic
definitiv emis de APA NOVA Bucuresti, Avizele individuale
emise de E-distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania
Communication, Luxten, Netcity Telecom), Iucrarea se va executa astfel

• realizare branament de apă potabilă pozat subteran, cu o iungime de 12 m,
care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str.
Constantin Dobrogeanu Gherea, pe partea numele pare. Traseul branamentuIui de
apă potabilă traversează carosabilul i trotuarul, până Ia căminul de bransament care
va fi amplasat în incinta imobilului;

• reahzare racord de canalizare pozat subteran, de iungime 1O m, care se va
Iega în căminul de inspecţie existent pe canalul colector public amplasat în carosabilul
din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, în zona mediană. Căminul de racord aferent
racordului de canal proiectat se va amplasa în incinta imobilului, Ia maxim 2 m de iimita
de proprietate a acestuia cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrării.

Bd. Regha Eflsabeta rw. 47, d poştal 050013, sector 5, Bocureşli. ROm&IIa .O"
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Tn urma analizării documentaţiei depuse1 în conformitate cu H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precjzăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar la finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru
orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fl sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMa POPA

Întocmit,

InÝnieIVOINESCU

2
D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1:.;r%..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
ZOIOtSAPKÄTOR.M !MDQEUŃÁ

Nr. 6223, 685311641380, 1645218!

Către: SC FLECTRQTEST SRL

Strada Turda nr. 127, bloc 2, scara 2, apartament 37, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Administraţia Domeniului Public Sector 1

Buievadul Poligrafîei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică a

imobilului situat pe strada Jandarmeriei nr. 13D, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia petiVa dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1641380/10.07.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 6223/11.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu

nr. 1645218/23.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6853/24.07.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü Extindere reţea electrică în

vederea alimentării cu energie electdcă a imobilului situat pe strada Jandarmeriei nr 13D,

sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 66R1585965 din data de

12.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notiflcării nr. 6582/08.03.2018, PIanuI de coordonare Iucrări edilitare), Iucrarea

se va executa pe o Iungime de 260m, începând din Postul de Transformare 3597 de pe

Aleea Meteorologiei, prin trotuarul numerelor pare până Ia intersecţia cu strada

Jandarmeriei, apoi prin trotuarul numerelor impare până în dreptul drumului de servitute

inspre imobilui nr 13D;

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 19.07.2018, s-a constatat existenţa

unui arbore din specia Juglans (nuc) in dreptul imobilului nr. 10 din Aleea Meteorologiei i

Bd.ReghaElLsabeta ru47.codpoştaIOSOOl3,sector5Bucureşti,Rom%a ľ
TeI: 0213055500 I
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existenţa spaţiului verde adiacent imobilelor cu numere potaIe impare din strada

Jandarmeriei.

Tn urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţütor verzi de pe teritoriul Municipiuluí

Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării. Execuţia

Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţădi direcţiei noastre cu

48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

Tn proximitatea arborelui de pe Aleea Meteorologie i a celor din spaţiul verde de pe

strada Jandarmeriei, săpătura se va executa manual sau utilizänd o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. b

timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic prin

menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin lm faţă de arbori,

evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul

arborilor sau pe spaţiul verde i rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare, Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor, existănd riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza

unei solicitări punctuale.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii inainte đe începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificat de

Urbanism nr. 66R1585965 din data de 12.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare şi PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi

are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Intocmit

Claudia Lsttescu

Red;c.l.14exi26. .201S - prezentul aviz a fost postal pe site-ut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
91S zrng i sApEÁmniLl I.PEUUA

Nr. 6469116428501

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Branament de gaze naturale pentru imobiIuI cu adresa str

Referitor Ia cererea depusă de ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1642850/13.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6469/16.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării ‘Branament de
gaze naturale pentru imobflul cu adresa str. “, vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
Bucureşti împreună cu planurile anexă,

Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces si Soluţie đeacces emise đe Distrigaz
Sud Reţele, Clasare notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţeleior
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania
Communications SA, Netcity Teiecom), Iucrarea constă în:

. realizare branament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având
Iungimea de 9,0 m (3,0 m în proiecţie orizontală) racordat în conducta de gaze naturale
existentă în carosabilul din str. Lotru, perpendicular pe aceasta. Bransamentul de gaze
naturale va fi montat ingropat în anţ deschis realizat prin săpătură manuală, iar traseul
acestuia va traversa parţial carosabilul i trotuarul aferent imobiluiui cu din str.
Lotru, până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa incastrat în gard, Ia
distanţa de 0.5m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lăţimea anţuIui
de pozare a branamentuIui de gaze naturale va fi de 0.4 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018 s-a constatat că pe
traseL iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

in urma analizării documentaţiei depuse i a veńficărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

IÁfl%klAIlOM O,.i. Cliţ,t A7 I,-tlflçrviiq P"nti flnm&n



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finaflzarea lucrărHor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz epte emis în baza şi cu respectarea celor specificat în Certificatul
de Urbanism nr, din 16.052018 emis de Primăia Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planurile anexă, Pentru orice modificare apărută în traseul
Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,
lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V.J 4exJ24.07.201 B - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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ŔOMÂN IA
Igla 2016. SflBÁt;M MPREu'4Á

Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sectorul 3, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Devierea reţelei pubĺice de apă potabiiă pentru
amplasamentului situat pe strada Alexandru erbănescu nr. 58, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1639071103.07.2D18 şi la Direcţia de Medíu cu nr. 5950/04.07.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1644631/20.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 6811/23.07.2016, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Devierea reţelei publice de apă potabflă pentru eĺiberarea
amplasamentului situat pe strada Alexandru erbănescu nr. 58, sector 1, vă comunicăm
următoarele:
conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 73R1590773 din data de
19.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificării nr 5311/27.02.2016, avizul Comisiei de coordonare lucrări edilitare),
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 140m, astfel:
- devierea reţelei de apă existentă pe amplasamentul imobilului se va face prin domeniul
public;
- pe traseu se vor amplasa doi hidranţi i două bransamente de apă, unuI pentru consum
curent i aItuI pentru incendiu;
urmare a verificării pe teren din data de 26.05.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrărü, astfel:

exemplare din speciile Fraxinus (frasin), Morus (dud), Ailanthus Altissima (fals oţetar)
amplasate Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr. 58;

- vegetaţie spontană formată din arbusti, puieţi din speciile menţionate mai sus
vegetaţie ierboasă.

b urma analizărü documentaţiei depuse, în
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

Bd. Regwia Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, I /
Romăn

TeI: 021.3055500 a
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conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
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Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108.
În proximitatea arborilor aflaţi Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr. 58 i în

proximitatea arbuştilorlarborilor cu ® mai mare de 5 cm Iocalizaţi în vegetaţia spontană,

săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren

care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor,

executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea

distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbori/arbuşti, evitându-se

secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arbodlor sau

rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

La Éaza de execuţie a Iucrării, în funcţie de Iocalizarea reţelelor tehnico-edilitare în

teren, dacă nu se va putea respecta distanţa de lm faţă de arbori/arbuşti, existând riscul

secţionărfl sistemul radicular aI acestora, defrişarea materialului dendrologic se va efectua

numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitărí punctuale.

b cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzătoń de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea matehalului dendrologic, Dacă Ia verificăńle

ulterioare (12 Iuni de la fjnalizarea lucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea

materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea

acestora.
În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

flnalizarea Iucrării aveţi Dbli9aţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009. Pentru orice modificare apărută ulterior

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul de

Urbanism nr. 73R1590773 din data de 19.02.2018, împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare şi PIanuI de coordonare semnat de deţinătońi de reţele tehnico-edilitare şi

are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
Claudia Istrătescu

Ređ:C.IJ3ex./27.O7.2018 - prezentul aviz a fast postal pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1,10 2Dl8i5LP0ÄtOM iMflEUNA

P ur
Nr.5954,61 8711639251,16408761

CĂTRE,
S.C. ENGIE RQMANIA S.A.

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
Prin

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 4
Direcţia Gospođărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

e

Obîectul Iucrăriî: “Extindere conductă de gaze naturale $ branamente pe str.
Bucoiu nr.2, sector 4"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GENERAL MPM
IMPEX S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1639251/03.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5954/04.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1640876/09.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6187/10.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Extindere
conductă de gaze naturale i branamente pe str. Buąoiu nr.2, sector 4", vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.102R1594338 din

05.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces Ia sistemul de
distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare
cumpărare aut. sub nr.281/27.03.2017, Aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire
Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notiFicărU nr.9150/02.04.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de
administratorfl reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran, în
carosabilul din str. Bucoiu, cu racordare în conducta de gaze naturale existentă în
carosabil, în dreptul imobilului cu nr.4, pe partea imobilelor cu numere impare.
Traseul conductei proiectate va porni din punctul de cuplare până în dreptul imobilului
cu nr. 2 unde va avea cap terminal. Lungimea traseului va Fi de 11 m pe domeniul
public;

• realizare bransament de gaze naturale având lungimea de 7 m ce va Fi
racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabil, in dreptul imobilului
cu nr.2 din str. Bucsoiu, perpendicular pe aceasta. Bransamentul de gaze naturale va
Fi montat îngropat, iar traseul acestuia va traversa carosabilul i trotuarul aferent
imobilului cu nr.2, până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat, Ia
distanţa de 0.5m de Iimita din partea stânga a proprietăţii imobilului alimentat.

Bd. Rega Elabeta nr. 47, ad poştal 050013, sector5, Bucureşti, Rom&iia

Tel: 021305.55.00
hltpihwnů.pmbso



- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau in proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizărH documentaţiei depuse í a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Norme(or de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Menţionăm că Ia inalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea
iniţială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 102R1594338 din 05.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va I'É sancţionată conform
arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz a fost emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire i
are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.v./ 4ex.127.O7.2018 - prezenlul aviz a fosl poslat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

i

ŘOMÂNIA
MEuN.

Nr. 619111640880

CĂTRE,

r

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
Direcţia Administrarea Domeniului Public — Serviciul
i Control
Strada Intrarea Odobesti, nr.5-7, sector 3, Bucureşti

Parcări, Monitorizare

Obiectu! Iucrării: “Extindere conductă i branament de gaze naturale pentru
imobilul din Drumul Gura Călmăţui nr. ‚ sector 3"

Referitor Ia cererea depusă de prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1640880/O9.07.2018 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr.6191/ 10.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Extindere conductă i branament de gaze
naturale pentru imobilul din Drumul Gura Călmăţui nr ‚ bI. 1, ĺot 1, sector 3" vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă
Memoriu tehnic, dovada de proprietate asupra terenului, Ordin de iucru, Acord de
acces i Soluţie de acces Ia sistemul de distdbuţie gaze naturale emise de Distrigaz
Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Administrarea
Domenjujuj Public din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea Notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare în
zonă), Iucrarea se va executa astfel:

• realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran, în
carosabilul (pământ) din str Drumul Gura Călmăţui, cu racordare în conducta de
distribuţie gaze naturale existentă în vecinătatea carosabilului (beton) din str. Drumul
Gura Racului. Traseul conductei proiectate va porni din punctul de cuplare
(intersecţia str Drumul Gura Călmăţui cu str. Drumul Gura Racului) prin drumul de
pământ până în dreptul imobiluiui cu IE 230538 din str. Drumul Gura Călmăţui unde
va avea cap terminal. Lungimea traseului va fi de 115 m pe domeniul pubiic;

• reaiizare bransament de gaze naturale având Iungimea de 3 m ce va fi
racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul (pământ) din str.
Drumul Gura Călmăţui, perpendicular pe aceasta. BranamentuI de gaze naturaie
proiectat va fi montat îngropat, iar traseul acestuia va traversa carosabilul i trotuarul
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aferent imobilului cu nr.14-20, bI.1, Iot.1 din str. Drumul Gura Călmăţui, până Ia postul

de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat, Ia distanţa de 0.5m de Iímita din

partea stânga a proprietăţii imobilului aflmentat.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018, s-a constatat că nu

există vegetaţie pe traseul Iucrărü.
Tn urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.v.i4 ex/27.07.2018 - prezentul aviz a fast pastat pe site-uI PMB

hUpJ/wwwpmbror,nstitutiilprimariaidirectiildirectia mediuÍavize arbori in consultare/avize arbod in consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1...2...:.:.:..
Direcţia de Mediu

POMANIA
28 sÄpBÄ7oiM MP EtJN Â

Nr.585811 638123!

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectul iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobfluIui situat pe strada
Grigore Cobălcescu nr.25, sector 1"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. ENERCQNSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1638123/29.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5858/02.07.2018, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Aflmentare cu energie
electrică a imobiluĺui situat pe strada Grigore Cobălcescu nr.25, sector 1", vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (CertiNcat de Urbanism nr. 695R1566090 din
09.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fia de soluţie nr.308167 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu
emis de Administratia Străzilor Bucuresti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Clasarea Notiflcărfl nr.23042/08.12.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1050/19.06.2015 de
notar public Mihai-Cristian Atănăsoaei, plan de coordonare avizat de administratorü reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă în:

. realizare reţea electrică nouă prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat
2OkV pe un traseu in domeniul public de lungime 350 m. Traseul canalizaţiei electrice va
porni de Ia postul de transformare — PT4561 existent pe spaţiul verde din str. Berzei, aflat în
vecinătatea imobilului cu nr.58 din str. G.Cobălcescu, traversează spaţiul verde i continuă
prin trotuarul nr, pare din str. 0. Cobălcescu, subtraverseză această stradă în dreptul
imobilului cu nr.39, continuă 4 m pe trotuarul din str. Oastei pe care o subtraversează i
continuă prin trotuarul nr. impare din str. G.Cobălcescu până în dreptul imobilului cu nr.25
unde va alimenta postul de transformare ce va Fi amplasat in subsol, in incinta proprietăţii
imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018 s-a constatat că postul
de transformare PT4561 se află amplasat în spaţiu verde amenajat cu gazon i arbori
plantaţi din specia Platanus (platan), ®=7-lOc m, h=3 - 5 m. De asemena, în trotuarul cu
Iăţimea de 2.50 m, aferent imobilelor cu nr, pare din str. G.Cobălcescu există aliniament cu
arbori plantaţi in alveole de 1 x 1 m din specia Fraxinus (Frasin) i Platanus (Platan), aflaţi în
proximi!atea traseului Iucrărü.

In urma anaflzărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
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teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va execuia manual sau utilizând o
Iehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 — 1.5 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de emplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţüte menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriticările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrăńi) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea
gazonului pe spaţiul verde afectat de iucrări.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemuiui radicular
aI arborilor, existând riscul secţionărü acestuia, defrişarea matehalului dendrologic se va
reaiiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certiflcatul de
Urbanism nr. 695R1566090 din 09.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucurefl
impreună cu planul anexă, planul de coordonare avizat de administratodi reţelelor tehnico
edilitare, precum i in Fia de soluţie nr. 308167 emisă de E-Distńbuţie Muntenia SA. Pentru
orice modificare apărută in traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Avizul este valabil doar in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii
Naţionale.

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i are
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela V NESCU

Red:DV.i3exJ3O.O7.2O18 prezenlul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB

httpiMwpmb.wľinstitutiiIońmariaidirectiiidirectia mediuiavize arbori in consuhar&avize arboh in consultarephp
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Direcţia de Mediu ‘ •...

ROMAN IA
lOlB-2O18ţSAflSĂ7OflIMMPflWNÁ

Nr.5862116381841 :38

CĂTRE,
S. C. E-ĐISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

Bulevardul Ion Mihalache nr.41 - 43, sector 1, Bucuresti
prin

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursuiui nr.50, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Alimentare cu energie eiectrică a imobflului cu nr.49A pe strada
Dâmbovita, sector 6"

Referitor Ia solicitarea depusă de &C. ELECTRO TJRON S.R.L. pentru S.C.
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1638184/29.06.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.5862/02.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate pntru obţinerea Autorizaţiei de Construire privinkl executarea Iucrării
‘Alimentare cu energie electrică a imobflului cu nr.49A pe strada Dâmboviţa,
sector 6", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.203R/1599389 din
29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr.964300/10.10.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia
SA, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6,
Clasarea Notificării nr.11129/25.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, dovada titlului de proprietate asupra terenului, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat nou JT 3x150+95N, tip DC4146R0 de Iungime de 237 m, pe un traseu în
domeniul public care pornete de Ia postul de transformare PT1 841 existent în
vecinătatea blocului nr.6 din str, Cetatea de Baltă, continuă prin trotuarul nr, pare din
str, Cetatea de Baltă, apoi prin trotuarul aferent nr. impare din str. Dâmbovita, până în
dreptul imobilului cu nr.49A, unde va alimenta noua firidă de distribuue i contorizare
FDCP amplasată în incinta imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018, s-a constatat că
în proximitatea traseului Iucrării, există aliniament stradal cu vegetaUe i arbori/arbuti
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plantaţi În acesta. Arborii din aliniament sunt din specUle:Tiflia (tei), Platanus (platan) i
Acer negundo (artar), dintre care 1 ex. prezintă fisuri i scorbud pe trunchi.

În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe tritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunocut avizul
favorabil condiţionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- In proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de
arborilarbuşti, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ediliiare subterane, Condiţii de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrărU) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirU
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arborilor, existând riscul secţionărU acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în
Cedificatul de Urbanism nr. 203R/1599389 din 29.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a planului de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, precum i a celor
specificate in Fia de soluţie nr. 964300/10.10.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia
SA, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela .OINESCU

Red:D.v../4ex/30.07.2010 - prezsntul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://1N.pmb.rohnstitutii/primad&directii/directia mediti/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.thn

pe data de
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9I8 20181 SAPBÄIOOJI.U M008UNA

Nr.5947116390891

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

Buievardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectui Iucrării: “Reabflitare reţea de distribuţie gaze naturale zona 2JP pe
Bulevardul Aviatorilor, Aleea Alexandru, sector 1, Bucureti, cu conducte i
instalaţü MP din PE 100 SDRII"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. ANTQPREST ACTIV
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1639089/03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5947/04.07.2018, prin care se soiicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “ Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale zona 2JP pe
Bulevardul AviatorUor ‚ Aleea Alexandru, sector 1, Bucureti, cu conducte i
instalaţüMP din PE 100 SDRII", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.608R1548285 din
23.10.2017 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu pianul anexă,
Memoriu tehnic, ‚ Aviz de traseu emis de Administraţia Străziior Bucureti, Aviz de
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificărH
nr.21458108.112017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor ediIitare-pIaneIe 1 i 2, plan de

ľ- încadrare în zonă), Iucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale JP
existente pe 3 tronsoane, astfel

. Tronson 1 - conductă de gaze naturale proiectată1 pozată subteran, în
carosabilui din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar i trotuarul aferent
imobilelor cu nr. impare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare-PC1 în conducta
de distribuţie gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr 61 i va continua
până în dreptul imobilului cu nr. 49, unde va avea cap terminal. Lungimea traseului
conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 69 m, executat pe
domeniul public, Pe acest tronson vor fi îniocuite un nr. de 5 branamente în Iungime
totală de 45 m, executate de ia conducta nou proiectată până Ia flridele aferente
imobilelor cu nr. 59, 57, 55, 51-53 i 49. La veriFicarea pe teren efectuată în data de
27.07.2018 s-a constatat că în proximitatea IucrărU, în trotuarul aferent nr. impare din
b.dul Aviatorilor există arbori plantaţi în aliniament;

Bd. Regía Elsabeta nr 47, d paştal 05G013, şedor5, Bucumşli, Rom
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• Tronson 2 — conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în
carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar i trotuarul aferent
imobilelor cu nr, pare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare-PC2 în conducta
de distribuţie gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr68 i continuă până în
dreptul imobilului cu nr. 72, unde va avea cap (erminal. Lungimea traseului conductei
de gaze nou proiectate pe acest tronson va Ii de 48 m, executat pe domeniul public.
Odată cu înlocuirea conductei de distribuţie vor fi înlocuite i un nr. de 3 branamente
în Iungime totală de 40 m, executate de Ia conducta nou proiectată până Ia firidele
aferente imobilelor cu nr 72, 70 i 68;

La veriflcarea pe teren efectuată în data de 27.072018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării executate pe acest tronson nu există vegetaţie. In proximitatea
traseului există arbori plantaţi în alveole.

• Tronson 3 — conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în
carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar i trotuarul aferent
imobilelor cu nr pare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare- PC3 în conducta
de distribuVe gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr 2 din Aleea
Alexandw, străbate trotuarul aferent imobilului i carosabilul aleii continuând prin
acesta până în dreptul intersecţiei cu strada Paris, unde va avea cap terminal.
Lungimea traseului conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 161
m, executat pe domeniul public, Odată cu înlocuirea conductei de distribuţie vor fi
inlocuite i un nr. de 3 branamente în Iungime totală de 15 m, executate de Ia
conducta nou proiectată până Ia firidele aferente imobilelor cu nrl4, 16 i 18.

La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărfl executate pe acest tronson nu există vegetaţie. Tn proximitatea Iucrării
există spaţiu verde cu arbori plantaţi în acesta care nu vor fi afectaţi de execuţia
Iucrărfl.

Pozarea conductei va fi realizată manual in anţ deschis.

În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Execuia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- ĺn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a mateńafuíui
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin lm
faţă de arbońlarbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe ediiitare subterane, Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în juwI arborilor sau rănirea/ruperea ramuňlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia
inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorH eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. RegÎa Eabeta rt, 47. cod poştal O&013, sedor 5, Bucumşü. Rcmâ,a
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- Tn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism nr. 608R1548285 din 23.10.2017 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, a planului de coordonare
avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrărü ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirü înainte de
inceperea execuţiei Iucrăhi.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fl sancţionată conform
arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul
Culturii i Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i are
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

r
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

Insp. Daniela VOINESCU

ń
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.;:..::

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IOIB 2fl18 SAflBÁr3IM IMPPEUNA

Nr.5960, 618911639265,1640878/

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANiA S.A.

Buievardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucure$i
p ri n

S.C. GENERAL MPM iMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-1 2, sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 4
Direcţia Gospodărire Locaiă
Buievardui Metaiurgiei nr.12-18, GrandArena, et.1, sector 4

ScopuI Iucrării: “Extindere conductă de gaze naturale i branamente pe str.
Drumul DeaIuI Babii nr. 31, sector 4"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GENERAL MPM
iMPEX S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1639265/03.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5960/04.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1640878/09.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6189/10.07.2018, prin care se
soiicită emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării Extindere
conductă de gaze natqrale i branamente pe str. Drumul DeaIuI B$ü nr. 31,
sector 4' vă comunicăm următoareie:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.122RJ1597282 din
06.03.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces i Soiuţie de acces Ia sistemui de
distribuţie gaze naturale nr. 910483613, emise de Distrigaz Sud Reţeie, Contract de
vânzare aut. sub nr.3154/05.07.2017, Aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire
Locaiă din cadrui Primăriei Sector 4, Ciasarea notificării nr.9148/02.04.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, pian de coordonare avizat de
administratorfl reţeielor edilitare, plan de încadrare în zonă), iucrarea constă în

• realizare extindere conductă de gaze naturaie pozată subteran cu racord în
conducta de gaze naturale existentă în carosabiiui (drum de pământ) din str Drumul
DeaIuI Babii. Conducta nou proiectată va subtraversa carosabiiui din str Drumui
DeaIuI Babii i va continua subteran prin drumui de pământ (drum de servitute) până
în dreptul imobilului cu nr.31 unde va avea cap termina. Lungimea conductei
proiectate va fi de 88 m.

• realizare branament de gaze naturale de Iungime 3m, racordat în conducta
nou proiectată pe drumui de servitute, până în postul de reglare-măsurare ce va fi
ampiasat ia ľmita de proprietate stângă a imobiluiui ahmentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că
pe drumul de servitute există vegetaţie spontană.

I l



În urma analízărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Menţionăm că Ia finalizarea IticrăriIor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de'
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 122fl11597282 din 06.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
ad.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz a fost emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire i
are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Danie a VOINESCU

Aed:D.V../ 4ex./O1 .08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.6029116400251 ...

ŘOMÂN IA
flIb 2018 SkRnA7flIM ‘.lpoEtnA

CĂTRE,
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Bulevardul Octavian Goga nr.6, bI.M25, sc.A, et.4, ap.14, sector 3, Bucuresti

Spre ştünţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intrarea Odobeti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Extindere conductă i bransament de gaze naturale pe str LC.
FHiUi nr.4, sector 3, Bucureşti"

Referitor Ia cererea depusă de INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1640025/0507.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.6029/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea iucrării “Extindere conductă i branament de
gaze naturaIe pe strl.C. Filitti nr.4, sector3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr.153R1596652 din
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Acord
de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.119728g1/20.07.2018, emis de
Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzflor Bucuresti,
Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr. 920/05.052015, Clasarea Notificarii
Nr.9840/04.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 3, avizele individuale ale
administratorilor reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

. extindere conductă de gaze naturale din conducta de gaze naturale
existentă pe str. I.C.Filitti, care va fi montată subteran în carosabil, pe partea
numerelor pare, de ia punctul de cuplare (PC) până în dreptul imobilulu cu nr. 2 de
pe str. Ioan C. Filitti unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei
proiectate pe domeniul public este de 3.0 m;

• branament de gaze naturale având Iungimea de 4.0 m, racordat în
conducta de gaze naturale nou proiectată pe str. I.C. Filitti- în dreptul imobilului cu
nr.4, perpendicular pe aceasta. Bransamentul va fi montat îngropat pe un traseu care
va traversa strada până Ia postul de reglare-măsurare care va fi montat Ia 0.5 m de
Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, incastrat in zidărie.

- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

Tn urma analizărU documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Bd. Rega Eľsabeta .w. 47, ccd poştal 050013. sedo5. Bucureşti. Roşrâ,ia
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spaţiiior verzi de pe teritoriu) Municipiului Bucurefl, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia inalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciřicate în
Cerţificatul de Urbanism nr. 153R1596652 din 12.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de
începerea execuţiei iucrării.

Menţionăm că prezentul aviz este valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii i
Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire i
are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. DţIOINESCU

Red:D.v../ 3exJ30.O7.2018 - prezentul aviz a fst postat pe site-uI PMB

httpJĄ.nvw.pmb.rofjnstílutiiiprimarja/djrectiifdireclja mediu/avize arbori in consultare/avize a'boń in consultarephp

pe dala đe

Bd. Regna EIabeta m 41, cod poşl 050013. sed5, BąlcureşŘ Romá

TeI: 02130555.00 iL 4016
hIlpiMv.pmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
19I6 20181 SAPUAÎD2LM iMPOEuNA

Nr.603011639924
LR ć;34,9

CĂTRE,
Administraţia Domeniului Public Sector 2
oseaua Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucure$i
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.
Bulevardul 1. Mihalache4l-43, sector 1, Bucuresti

ObiecWi Iucrării: “Racordare Ia reţeaua electrică a imobflului din os. Vergului-Parc
SticIăriei nr.503-504, sector 2

Referitor Ia solicitarea depusă de Administraţia Domeniului Public Sector 2,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1639924105.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6030106.07.2018,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării „ Racordare ia
reţeaua electrică a imobHului din os. Vergului-Parc Sticiăriei nr.503-504, sector 2'
vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.291/ 7"V" din 07.12.2017 emis
de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea Notifĺcării nr.9229/02.04.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz tehnic de racordare i Fia de soluţie nr.
185276141/08.05.2017 emise de S.. E-Distribuţie Muntenia S.A., avize emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova Bucure$i, Distrigaz Sud Reţele, sc Supercom S.A.),
Iucrarea constă în:

realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x150+95N pe
un traseu de Iungime 70 m, traseu executat prin curtea Spitalului clinic Nicolae Malaxa. cablul
electric este pozat în anţ deschis executat manual, pe un traseu care porne$e din postul de
transformare subteran — PT 1304, existent in nia amplasată în gangul din curtea Spitalului.
Traseul reţelei electrice continuă prin gang spre curtea spitalului pe care o traversează, pănă Ia o
cutie de exterior - DS4558R0 ce va fi amplasată Ia Iimita de proprietate dintre Spitalul clinic
Nicolae Malaxa i Parcul Sticlării, în apropierea construcţiei existente (neterminate) din incinta
spitalului.

- urmare a verificărh efectuate pe teren în data de 27.07.201 B s-a constatat că pe traseul
Iucrărü nu există vegetaţie. In proximitatea Iocului de amplasare a cutiei de exterior de Ia Iimita
de proprietate a Parcului Sticlăriei există vegetaţie crescută spontan.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării mentionate.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau đe toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Bd. RegWia EIabeta nr 47, poştaIO513, sedor5, Bocureşti, Rom% ľ
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui de
Urbanism nr.291I7"V» din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planurile
anexă i a celor specificate în Fia de soluţie nr. 185276141108.05.2017 emise de S.C. E
Distńbuţie Muntenia S.A, Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei đe Construire i are termen de
valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ĺntocmit,
Insp.eIa VOJNESCU

i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 6186116409071

CĂTRE,

I :f:;

ŘOMÂNIA
;:1B,sĄTcMI.cIu-

S.C. MIRAL INSTAŁ COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteica nr.18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştUnţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa, nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul lucrării: “Extindere conductă de apă potabilă, branament apă potabilă i
racord canalizare pentru imobflul din str. Splaiui Unirii nr.165, Corp H, sector 3,
Bucureti"

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1640907/09.07.2018 J şi la Direcţia de Mediu cu nr.6180Ť10.072018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru S.C. VASTING ROMANIA S.R.L.
privind executarea Iucrării „‚ Extindere conductă de apă potabíiă, branament apă
potabflă i racord canalizare pentru imobilul din str. Splaiul Unirii nr.165, Corp H,
sector 3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certif]cat de Urbanism nr. 742R11567685" din
23.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentiřicat sub nr. 710/07.07.2010 i
Act dezlipire aut. Sub nr. 485/07.06.2016, Act dezmembrare aut. sub nr.
2211/08.05.2017, Aviz emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea Notificărü
nr.22897/08.12.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz CTE
Apa Nova Bucure$i nr2B/07.05.2018, plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel

• realizare extindere reţea de apă potabilă racordată la conducta publică de
distribuţie apă potabilă existentă în str. Splaiul lndependenţei la intersecţia cu str.
Morilor, pe un traseul de lungime 50 m. Conducta de apă potabilă nou proiectată va fi
pozată subteran în carosabilul din str. Splaiul lndependenţei, paralel cu irotuarul, până
în dreptul imobilului cu nr.165.

• realizare branament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 15 m,
care va fi alimentat din reţeaua de apă potabilă nou proiectată în carosabilul din str.
Splaiul Independenţei. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează parţial
carosabilul I trotuarul în dreptul imobilului cu nr.165, până la căminul de branament
care va fi amplasat în incinta imobilului la limita de proprietate a acestuia cu domeniul
public;

• realizare racord de canalizare de Iungime 20 m pozat subteran, care se va
lega în căminul de inspecţie existent pe canalul colector public amplasat în carosabilui
din str. Splaiul Independenţei, în zona mediană. Căminul de racord aferent racordului
de canal proiectat se va amplasa în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia
cu domeniul public.

Bd. Regna ElabeIa nr 47, cod paştal 0500Ť3, sector 5, Bucureştt Rqnăira
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- urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 01.08.2018, s-a constatat că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrării. In trotuarul din str. Splaiul Independenţei aflat în
proximitatea Iucrrărü există platbandă cu vegetaţie i arbori plantaţi în aceasta din
specia Salix L.(salcie) i Fraxinus (frasin) cu 0=30 - 50 cm şÍ h=6 - 8 m.

Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, avănd obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului đendrologic.

- ĺn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin lm
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

În cazul în care nu sunt respectate c.ondiţiile menţionate1 nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia
inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicü
produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia řinalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 742R11567685" din 23.11.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare ş baza
planului de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fl sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţUlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i are
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Jţ Întocmit,
‘1 Insp. Danie{f1ESCU

Ređ:D.v.J3exJOl.08.2018 - prezentul aviza fost postat pe site-uI PMB
http:Uv.pmb.ro/instiLuIii/phmahaJdirectii/đirecUa mediujavize arbori in consultare/avize arboň in consultarephp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Dirncţia de Mediu
9 ROMANIA

1910 2fl10 I SAPBÄ7OPI0 IMPPEUNA

Nr.6226ĺ1641375

CĂTRE,
&C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.
os. Giurgiului nr4SB, sector4, Bucuresti

prin

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 6 BUCURESTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intrarea Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

S. C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A.
Bulevardul Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, Bucuresti

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului cu nr. 15C de pe str.
Orhideelor, sector 6" I

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. prin
domnul pentru sc THE BRIDGE 2 DEVELOPEMENT S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1641375/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.6226/1 1.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Alimentare cu energie electrică a imobfluIui cu nr. 15C de
pe str. Orhideelor, sector 6' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.10R11582085 din
2501.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Aviz CTE nr.58/27.10.2017 emis de Comisia Tehnico
Economică de Avizare a E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz emis de Administraţia
Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea Notificării nr.3685/14.02.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada proprietăţii asupra imobilului,
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea
constă în:

Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două racorduri de
medie tensiune, din staţia de 110/20/10 kV Cotroceni existentă în str. Economu
Cezărescu, pe un traseu în domeniul public de 1300 m Iungime. Traseul reţelei
pleacă din staţia de transformare menţionată0 subtraversează str. E. Cezărescu,

ţtflĄ

żr%. I



continuă prin trotuarul nr, pare din aceasta, apoi prin trotuarul nr impare din str.
Alex. Borneanu, traversează strada CoMnilor i continuă pe trotuarul din Splaiul
Independenţei (sensul de mers spre centru), până în dreptul pasarelei peste râul
Dâmboviţa. In dreptul podului metalic peste râul Dâmboviţa, reţeaua electrică
subtraversează carosabilul din Splaiul Independenţei (sens spre centru), apoi
traversează râul Dâmboviţa pe sub podiŞl pietonal, subtraversează carosabilul din
Splaiul Independenţei (sens spre căminele studenţeti), continuă prin trotuar pe
Iangă camin, apoi prin trotuarul din str. sergent Constantin Ghercu până în dreptuI
imobilului din str. Orhideelor nr.15C unde va pătrunde în incinta imobilului, până Ia
postul de transformare nou ampiasat în incintă.

Lăţimea anţuIui de pozare manuaiă a reţelei electrice va fi de 0.5 m, iar
adâncimea de pozare va fi 0.8-1.0 m în trotuar i 1.2-1.4 ia traversări.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.07.2018, s-a constatat că
în trotuarul aferent nr impare din str. AIex. Borneanu există arbori plantaţi în alveole,
trotuarul având Iăţimea de 1.5 m. De asemenea, în trotuawl din Splaiul
Independenţei (sens spre căminele studenţeti), există arbori din sp. Piatanus
(platan) i Acer (arţar) plantaţi în alveole de aprox. lm x 1 m, aflaţi în proximitatea
Iucrării, ln dreptul aleii de acces din Iateralul căminului studenţesc nr290, au fost
Iocalizaţi în spaţiul verde 2 ex. de Acer Negundo având O=70-BOcm i h=15 m, care
prezintă înclinaţie spre trotuar.

Tn urma analizărU documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabjl conditionat execuţiei Iucrării mentionate, astfel:

- Execuţia Iucrării în dreptul arborilor menţionaţi se va face numai în
prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte
de începerea Iucrării, ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicuIataI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0-
1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

- In cazul arborilor înclinaţi din proximitatea traseului Iucrării, Ia predarea
amplasamentului, se va solicita administratorul terenului unde au fost Iocalizaţi
arborii, respectiv Administrarea Domeniului Pubflc i Dezvoltare Urbană Sector 6, în
vederea executării măsurilor de toaletare care se apflcă în perioada phmăvară
toamnă, astfel încât Ia executarea Iucrărilor arborii menţionaţi să fie uuraţi de masa
vegetativă.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de la finalizarea Iucrării) se
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărh,
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal O51 3, seclar 5. Bucureşu, România



Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu repectarea celor specificate în
Ceitificatul de Urbanism nr. 1QR/1562085 din 5.O1.2O18 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a planului
de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, precum i a celor
specificate în Aviz CTE nr.58/27.1O.2017 emis de Comisia Tehnico-Economică de
Avizare a E-Distribuţie Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută in traseul
lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de
începerea execuţiei lucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
lnsp. DaałNSCU

r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1
Direcţia de Mediu ‘

POMAN IA
lT ZDIB ApAfli'Ą i,.cotuw&

Nr. 6295116419671

Către: SC E-OISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă; Ađministraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului

rezidenţial din Municipiului Bucureti, sector 1, strada Dirüorului nr 2-4

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1641967/11.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6295/12.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea iucrărh Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a
ansamblului rezidenţial din Municipiului Bucuret sector 1, strada Dirjjorului nr. 2-4, vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 1 35I9TEIDDIDI1 6737 din
data de 25.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificării nr. 13973113.06.2018), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 15m,

începând din trotuarul aferent imobilului nr. 3, prin carosabil şi trotuarul aferent imobilului

nr. 2-4, perpendicular pe acesta;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că există

aliniamente stradale aferente ambelor trotuare ale străzii Dirijorului, fără arbori plantaţi,
Fiind prezent doar gazon i două exemplare arbusti (tufe), în dreptul imobilului nr. 6, Ia
Iimita de proprietate cu imobilul nr. 2-4.

În urma anaflzării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

acestei lucrări.

Având în vedere obligaţia administratorului Iegal aI terenului, în speţă Primăria

sector 1, de a intreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi
gazonlînlocuitor de gazon, execuţja Iucrării se va face numai în prezenţa unui
reprezentant aI direcţiei noastre, avänd astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din

Bd. Regi,a Ehsabeta rw. 47, cod poşial OsCais. sedoc5, Bucureşli. Ron*ua

TeI: 0213055500
http:iNnwpmbro



cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrărií, Ia

numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arbustilor din aliniamentul stradal aferent imobilului nr. 3, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor, executantul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbuti, evitându-se secţionarea rădăcinilor i

rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, Se va evita depunerea

pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, Ia

finalizarea Iucrărfl având obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei

terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de

urbanism, ulterior realizărfl Iucrărü (12 Iuni de Ia finalizare) se va verifica starea plantaţiei

de aliniament, în cazul constatării reducerfl acesteia prin betonare sau neaducerea

terenului Ia starea iniţială, se vor aplica măsurile Iegale din actul normativ menţionat mai

sus.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitărH

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr

135/9TEIDD/D/16737 din data de 25.05.2018 impreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare şi are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
Claudia strătescu

G.

Red:c.l.!3ex- prezentul aviz a fast posiat pe siie-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1118 2018 S&PS%TOWM IUDÇELt,Ä

Nr. 6465116427521..07

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobiluĺ din strada Intrarea

Tribunei i ctor 1, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1642752/13.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 6465/16.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrărfl Branşament de energie electrică pentru imobilul

din strada inirarea Tribunei sector 1, vă comunicăm următoareie:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din

data de 15.06.2018 impreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic1

Clasarea Notiřicărh nr. Iucrarea se va executa prin coborâre de cablu

electric din stâlpul Iocalizat în dreptul imobilului n prin trotuarul aferent imobilului nr.

u subtraversarea carosabilului până în dreptului imobilului' 5;

- urmare a verifĺcărü efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existenţa

plantaţiei de aliniament aferentă trotuarului imobilului . . Aliniamentul stradal are

Iăţime de 1 m, este acoperit cu gazon i sunt plantaţi 1 ex. din specia Prunus Domestica

(prun), h 2m în dreptul stâlpului electric i un arbust (tufă).

b urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia

acestei Iucrări. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. ctd poştalOSt3, sedor5. Bucureşlí. Rnmâiia

TeI: 021.305 5500
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Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrărfl, Ia numărul de telefon

021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arbustului/arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va

Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) de lm faţă de arbore/arbust de pe traseul IucrărU, fără a se afecta

rădăcinile, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentul stradal

sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajeior din dotare.

Tn timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de

materiaiul dendrologic, existând riscul secţionării sistemul radicular aI acestuia,

defrişarea se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei

solicitări punctuale.

Tn cazul in care distanţeie menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse la condiţii meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a

verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialuiui dendrologic aflat în apropierea Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirü

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii produse prin

prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificat de

Urbanism n ‘J9 din data de 15.06.2018 împreună cu planul anexat,

vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:c.IJ3ex - 0608.2018 prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB

hHnJJvw.omb.roľ,nstitutiiĺphmariaidirecIiiIdirectia mediuĺavize arbori in consultare/avize arboň in consultare.cho

pe data de

Bd. Regha EIabeIa nr. 47. cad paştal 050313. sector 5, Bucumşti, Româiia

Ţel: 021.305.55.00
httpiMww.pmbm



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

:•:•..;::.

ŔOMÂNIA
I1 ed I U IJfl 201fl SĂIDATOPiM

Nr. 5189, 7447111633385, 164904411

Către: Domnul -.

— --J-I..: Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafĺei nr 4, sector 1 Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: AUmentare cu energie electrică a imobilului situat în Drumuĺ

Regimentului nr. 34D prin bransament electric subteran, Iucrări executate atât în

domeníul public cât i domeniul proprietate privată

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1633385/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5189/15.06.2018, completată cu

documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1649044/03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr. 7447/06.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind

executarea IucrărH Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Drumul

Regimentului nr. 34D prin branament electdc subteran, Iucrări executate atât în

domeniulpublic cât i domeniul proprietate privată, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 124/4TEIDD/R116953 din

data de 16.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notificării -‘ j, Iucrarea, ce va avea o Iungime de 85.86m, se

va realiza prin trotuarul străzii Drumul Regimentului (8.16m), apoi prin drumul de pământ

aI drumului de servitute, perpendicular pe strada Drumul Regimentului (73.74m) i pe

proprietatea privată a imobilului nr. 34D (3.79m);

- în urma verifkării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existenţa vegetaţiei în

spaţiul verde Iocalizat între imobilul cu nr. cadastral IE 285375 î trotuarul străzii Drumul

Bd. Regha EIabeta nr 47, cod poşlal 050013, seclor 5, Bucureşti. I ľ'
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Regimentului, Ia íntersecţia cu drumul de servitute, în care sunt plantate piante perene i

arbuti din specia Rosa.

În urma analízării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/200 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.

ĺn proximitatea spatiului verde din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă mateńaluiui dendrologic existent. În timpul Iucrărflor, executantul va Iua măsuri

de protejare a spaţiului verde1 evitându-se depunerea pământului sau altor materiale pe

suprafaţa acestuia sau ruperea Iui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care ceie menţionate nu sunt respecte nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse. Dacă, urmare a veriřicărilor ulterioare (12 Iuni de Ia

finalizarea Iucrărilor) se constată uscarea materialului dendrologic aflat în proximitatea

Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare, iar Ia finalizarea Iucrării

aveţi obiigaţia aducerü terenuiui ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anea nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modiflcare apărută ulterior

emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat de

Urbanism nr. 124/4TEIDD/R116953 din data de 16.05.2018 împreună cu planul anexat,

vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘXĘÇUTIV, -

‚iPItJ

Simona-Marlána QPA
M

Intocmit

Claudia Istrătescu

Red:c.Ii3exJOD.OB2018 - prezenlul ava a fost postai pe site-u! PMB

httpJĺvpmb.roľ,nstiIuIiijprtrnariaidirectiUdireçtia mediuiavjze arboń in consultare/avize arboń in consullare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
19)0 20161 ŚAPSÁTOPIM MOCEUNA

Nr.5881 ‚737611 638521 j 648745/.... 1 ..k. JÜíB

CĂTRE,
GAMA INVEST S.R.L.

prin
S,c. M.F.I. ELECTR.4 S.R.L.

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Str Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucuresti

Scopul Iucrării: uAlimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Thomas Masaryk i, sector 2"

Referitor Ia solicitarea depusă de GAMA INVEST S.R.L, prin S.C M.FJ.
ELECTRA S.R.L., înregistrată Ia RM.B. cu nr.1638521/02.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5881/03.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr 1648745/02.08.2018 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr7376/03.08.2018 prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate pentru obţinerea Autorizaţtei de Construire
privind executarea Iucrării “AIimen tare cu energie electrică a imobilului situat pe
strada Thomas Masaryk nr.25, sector 2', vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.77R1592060 din
19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie r nu4. 1 emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr.
5822i21 .12.2016, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unei reţele electrice
noi JT, 3x150+95N, tip DC4146R0 de Iungime de 100 m, pe un traseu în domeniul
public care porneste de Ia postul de transformare subteran - PTS 670 existent în
spaţiul verde de ta intersecţia str. Vasile Lascăr cu str. Thomas Masaryk, va
subtraversa str. Thomas Masaryk i va continua prin trotuawl nr impare din str.
Thomas Masaryk până în dreptul imobilului cu nr.25 unde va alimenta cutia —CS, ce va
fÎ amplasată în incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că
PT 670 este amplasat subteran, în spaţiul verde — fără vegetaţie, dar în care există
arbori plantaţi aflaţi în proximitatea lucrării.

Bd. Regia Elsabota nr 47. tod poştal 050013. seclor5. BucureşU. Rom%a
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În urma analizärfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.&M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat execuţiei Iucrării mentionate, astfel:

- In proximitatea arborilor/arbuştflor menţionaţi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrăhlor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1
m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediliiare subterane. Condiţii de
amplasere, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în juwl arborilor sau rănirea/ruperea ramuhlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl produse prin
prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia flnalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

- Dacă in timpul execuVei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionărü acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza
unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism nr77R1592060 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare, în baza planului de
coordonare avizat de administratońi reţelelor tehnico-edilitare, precum i a celor
specificate in Fia de soluţie nr. 00624189/04.082017 emisă de E-Distribuţie Muntenia
SA. Pentru orice modifIcare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuihi inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

Insp. Daniel 6INESCU

Ređ:D.V../4ex/08082016. prezentul avtz a fost pośtat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

i1 ď\:'';:

ŔOMÂN IA
IIi 2OIb I SAPOĄTCCLM IMflCEuHA

Nr.6466,761 111642539,1 649672ĺ.?.!..ivL2o;a

CĂTRE,
S.C ENERCONSTRUCT S.R.L.

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucuresti
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ADMiNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică
PoIigrafleí ‚ sector 1, Bucureşti"

a imobflului situat pe bulevardul

Referitor ia solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin domnul
pentru S.C. ANA TOWER S.R.L., inregistrată Ia RM.B.

cu nr.1642539/13.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6466/16.07.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1649672107.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7611/08.08.2018 prin care se soiicită emiterea avizuiui de specialitate privind
executarea Iucrării AIimentare cu energie electflcă a imobîluiui situat pe
bulevardul Poligrafiei nr.IA, sector 1' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certřficat de Urbanism nr.561R/1555089 din
06.10.2017 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz de traseu nr.34590/12.01.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,
Aviz de traseu n emis de Administraţia Domeniuiui Public Sector 1,
Clasarea Notificărü ľ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti, Act de proprietate asupra imobilului, Aviz comisia de coordonare Iucrări
nr.158/29.06.2018 i plan de coordonare avizat de administratońi reţelelor tehnico-edilitare),
Iucrarea constă in:

Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a patru cabluri
electrice, racordate ia reteaua de 2OkV din zonă in sistem intrare-iesire, pe fiderul dintre
PT4310-Staţia Băneasa. In dreptul postuiui de transformare subteran- PT4310 (existent in
dreptul clădirii city Gate) se vor manona in trotuar cabiurile electrice nou proiectate, apoi
traseui reţelei electrice va continua prin carosabilul din parcarea cy Gate (Iateralul
biocurilor Gemene din Piaţa Presei Libere), va străbate spaţiul verde spre trotuawi nr
impare din bulevardul Poligrafiei i va continua prin acesta pe o Iungime de 300 m, până in
dreptul imobiiului cu nr.1A, unde va intra în noui post de transformare proiectat a fi amplasat
in incinta beneficiarului ANA TOWER OFF1cES. Lungimea totaiă a traseului este de 500 m,
având Iăţimea 0.9 m, iar cablurile vor Fi pozate Ia adancimea de 0.9 — 1.1 m;

r
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2018, s-a constatat că pe
traseul Iucrărh nu există vegetaţie. Trotuarul din bulevardul Poligrafiei are Iăţimea de 5 m
are arbori plantaţi in platbandă de Iăţime lm faţă de care se va menţine distanţa minimă. In
spaţiul verde aíectat de traseul Iucrării există vegetaţie sub formă de gazon (neamenajat) i
1 ex. Abies sp. (brad), 0=50 cm, h=20 m, neaíectat de traseul Iucrării.

in urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arŁjorilor Iocalizaţi in platbanda din trotuarul aferent bulevardului
Poligraflei, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului denđrologic.

- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1-1.5 m faţă
de arboń, coníorm SR 8591/1997-Re(ele ediIŕiare subierane. Condiţŕi de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţHle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Cedificatul de
Urbanism nr.561Rĺ1555089 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
impreună cu planul anexă i în planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare. Pentw orice modificare apărută in traseul Iucrării ulteńor emiteńi acestui
aviz, aveţi obligaţia solicităńi revizuirü înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţianată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei đe Constwire ęi are
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- iana POPA

intocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Ređ:D.V../5exJ21 082018 - prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •i1;%..;;.:

Direcţia de Mediu
ROMANIA
II fllS SAPflĂTOfliM MPÇEUNA

2 % AU 2DR
Nr. 1881, 7246111607750, 16477931

Către: IRIGC IMPEX SRL
Strada Afluentului nr. 14, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 — Direcţia Generală Operaţiuni
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti

Referitor la Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i înŕiinţare branament pe
strada Intrarea Evocärü sector 5, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16077501/15.03.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 18811116.03.2018, completată cu documentaţia depusă Ia P.M.B, cu nr
16477931131.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 72461101.08.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale
i infünţare branamentpe strada Intrarea Evocărü .. sector 5, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. din 30.10.2017, emis
de Primăria Municipiului Bucuresti impreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea NotiHcărü nr. 11.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIanul de Cordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare), Iucrarea se va
executa pe o Iungime de lOm, prin carosabil i trotuarul aferent imobilului 12A;
- urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrărh sau în proximitatea acesteia.

În urma analizărü documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Ła finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad. 4, Iit. b)

din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009.
Pentru orice modificare apărută uiterior emiterh acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii

înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Cerlif]catului de Urbanism nr.

din 30.10.2017, emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico
edilitare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Claudia istrătescu

Red:c.I./aex — 09.08.2018 prezentul avíz a fost poslat pe sile-uI PMB
http;/kvw.pmbsoľinstíIuliiiprimariaIđirecliiĺdirectia mediuĺavize arbori n consullareĺavize arboń in consultare.php
pedalade 1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu . •‘&1
ROMAN IA
l@IB 20)' SÁPBA,nfl,M IĄOOEUNÁ

Nr. 3888, 7244111624735, 164771411 ? ‘ f)& 1D;8

Către; $C AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniuiui Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naiurale .şi branament
pentru imobilul din slrada Petru i Pavel sector 1, Bucure$i

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1624735115.05.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3888/16.05.2018, completată prin adresa înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1647714/31.07.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7244/01.08.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărű Extindere reţea de
disiribuţie a gazelor naturale i branament pentru imobilul din sirada Petru i Pavel nr

sector 1, vă comunicăm următoarele:
o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. Jin data
de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Noťficărfl nr. 23.05.2018, PIanuI de
Coordonare semnat de deţinătorfl de reţele tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va
realiza pe o Iungime de 35m, astfel:
- extinderea conductei se va executa prin carosabilul străzii Petru i Pavel, pe partea cu
numere postale pare, de Ia punctul de cuplare in reţeaua existentă (din dreptul imobilului
nr. 48) până în dreptul imobilului ‚ cu subtraversarea cnrosabilului;
- branamentuI se va executa perpendicular pe imobilul nr, Ia o distanţă de 0,lm faţă
de Iimita de proprietate cu imobilul i

o urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-au constatat
următoarele:
- existenţa aliniamentului stradal, între trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare ş
carosabil, în dreptul imobilului nr. 48 regăsindu-se următoarele exemplare de arbori:

- 1 exemplar din specia Prunus Domestica (prun) O l5cm, h 4m;
- 1 exemplar din specia Gleditsia (glădiţă) O lOcm, h 4m;
-1 arbusttiptufă;
- 2 exemplare din specia Prunus Cerasifera (corcodus) O 10-lScm, h 3m;

- existenţa aliniamentului stradal, intre trotuarul imobilelor cu numere potaIe impare i
carosabil:

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasus (viin) O lScm, h 4m, Ia un lm faţă de
Iimita de proprietate dintre imobile!e nr. i nr. 39, spre imobilul nr. 37;

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodu) e Scm, h 3m, Ia aproximativ
3Ocm faţă de Iimita de proprietate dintre imobilele nr. i nr. spre imobilul nr. 39.

În urma analizării documentaţiei depuse1 Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia
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acestei Iucrări. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia numărul de telefon
0211305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condíţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia cel puţin lm faţă de arbori/arbuşti din aliniamentul stradal de pe partea
imobilelor cu numere potaIe pare i ceI puţin 40 de cm faţă de arborii din aliniamentul
stradal de pe partea imobilelor cu numere potaIe impare, evitându-se secţionarea
rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale sau
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirfl
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărh aveţi obHgaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificatul
de Urbanism nr, din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de coordonare
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia
data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit
Claudia)şttătescu

Ređ:C.lJ3ex — 13.08.2018 prezenlul avIz a fost postat pe s'te-ul PMB
httpJADmb.rofInstitutiiIprimariaĺdirecIii/directia mediu/avize arbari in consultare/avize arboń in consultare.php
pe data de

? 1 &UG. 208
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Nr. 4557, 7536111629356, 164937411.

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector ‘1

Hulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia ĺucrarea: Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe strada Izbiceni

nr. sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1629356/30.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4557/31.05.2018, completată cu

documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1649374/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr. 7536/07.08.2018, prin care sohcitaţi emiterea avizului de specialitate privind

executarea Iucrării Alimentare cu energie electrică a imobUului siiuat pe strada Izbiceni

nr. sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiťicat de Urbanism nr. din data de

06.03.2018 împreună cu pianul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Ciasarea Notificării nr. .08.2018), Iucrarea, ce va avea o lungime de 52m, se va

realiza prin trotuarul aferent imobileior cu nr. ‚ până în dreptul imobiiului

ce va fi alimentat;

- în urma verificărü pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existenţa spaţiului

verde, cu o Iăţime de aproximativ 2m, Iocalizat între imobilele menţionate i trotuar.

În urma analizărü documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării

menţionate.
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În proximitatea arbuştilor/arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va

Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor de

ceI puţin lm faţă de arborii de pe traseul Iucrărfl, fără a se afecta rădăcinile, se va evita

depunerea pământului sau altor materiale pe spaţiul verde i rănirea/ruperea ramurilor

prin manevrarea utilajelor din dotare.

În timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de

arbori/arbuşti, existând riscul secţionării sistemul radicular aI acestora, defrişarea

materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse Ia condiţii meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a

verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicH produse prin

prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificat de

Urbanism nr, din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.l./3ex/O6O6.2016 - prezentul aviz a tast postat pe síte-u( PMB

hitp:U.pmb.roRnstitulii/primaria/direcIiiIdirectia mediuĺavize arbod in consultarelavize arbori in ccnsultare.php

pe data de
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Nr.6467,76081 1642538, 1649668!

CĂTRE,
S.C ENERCONSTRUCT S.R.L.

prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Scopu! !ucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie
electrică a imobUuiui cu adresa os. Erou Iancu NicoIae, ‚ ora Voluntarľ'
— tronson aferent Municipiului Bucureti

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1642538/13.07.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.6467/16.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1649668/07.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7608/08.08.2018 prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate pentru MEDIPLUS EXIM S.R.L. privind
executarea Iucrării ‚ Extindere reţea electrică în vederea aiimentărä cu energie
electflcă a imobflului cu adresa os. Erou Iancu Nicolae' ‚ ora Voluntari"
— tronson aferent Municipiului Bucureti, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
12.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Aviz emis de Administraţia Străzilor. Aviz emis de Ministerul Apelor i Pădurilor-Garda
Forestieră Bucuresti, Adresa nr. 19.06.2018 emisă de Reqia NaUonală a
Pădurilor-Romsilva-OcoIuI Silvic Bucuresti, Clasarea Notificărfl nr 3.07.2018
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Comisia de
Coordonare Lucrări împreună cu planul de coordonare avizat de administratorfl
reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă în

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unor cabluri electrice
racordate prin sistem intrare-ieire Ia cablul de iegătură dintre Staţia 1 10/2OKv Timpuri
Noi i PT4094 existent în str. Vadul Moldovei. Locul de manonare a cablurilor
electrice proiectate va fi în carosabilul str. Vadul Moldovei, pe partea nr. pare, va
subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei pe partea nr. impare,
va continua până Ia intersecţia cu str. Aleea Privighetorilor i va continua prin trotuarul
acesteia până Ia str. Erou Iancu Nicolae (Iimita administrativă a Municipiului Bucuresti),
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de unde va continua pe raza administrativă a orauIui Voluntari până Ia imobiiul
aiimentat.

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că
în vecinătatea traseului IucrărU, în str. Vadul Moldovei, pe partea nr. impare există
spaţiu verde Iipit de Iimita de proprietate de Iăţime 1,5 m, cu vegetaţie spontană i
arbori crescuţi spontan: 2 ex. Ulmus sp. (ulm) cu 0=20-30 cm, h=8 m ‚ arbusti diferite
specii crescuţi spontan. In trotuarul din Aleea Privighetorilor, în vecinătatea traseului
canaiizaţiei electrice proiectate există platbandă iipită de Iimita de proprietate cu
vegetatie crescută spontan fără arbori plantaţi în aceasta.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arboriior/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular al materialuiui dendrologic.

- Tn timpul iucrărilor, executantul va iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manual) Ia ceI puţin 1 m
1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii
de ampiasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau aitor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Tn cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialuiui dendrologic, Dacă Ia
verificăriie ulterioare (12 Iuni de ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseui Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpui execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor menţionaţi, existând riscui secţionărfl acestuia1 defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. iin 12.02.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă ş în planui de coordonare avizat de administratorH
reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărh ulterior
emiterh acestui aviz, aveţi obflgaţia solicitării revizuirü înainte de începerea execuţiei
I ucră rii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maŕiäna POPA

Întocmit,
P1ľF6't° Insp. Daniela VOINESCU \Nt

Red:DV..i4ex.ţ 09 08.2018 - prezentul aviz postat pe siie-uI PMB
hllp:/Mww.pmb.roÍinsiitutiiĺpńmaria/directii/directia mediulavize arbori ín consultarelavize arboń in conşultare.php
pe dala de

1
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Direcţia de Mediu
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Nr.6737,761 011 644226)i649663l.............

CĂTRE,
&C. ENERCONSTRUCT S.R.L.

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucuresti
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCUREŞTI
şos. Bucureti-PIoie$i nr8B, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nrl, sector 1, Bucuresti

ObiectuI lucrării: “Alimen tare cu energie electrică a imobHului situat pe os. Pavel
Dimitrievici Kiseleff - sector 1

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin domnul
inregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1644226119.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6737120.07.2018 i completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1649663/07.O8.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7610/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Pavel Dimitrievici
kiseleťf sector 1", vă comunicăm următoare!e:

- conform documentaţiei depuse (Ceńificat de Urbanism nr.32R/1586076 din
02.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti impreună cu planurl anexă, Memoriu
justificativ. Aviz de racordare nr. 15.09.2017 i Fia de soluţie
nr 17.09.2017 emise de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz emis de Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement
Bucureti, Aviz nr. 3106.012018 emis de Comisia de Circulaţie din cadrul PMB, Clasarea
NotiBcărfl nr. Ý27.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Contract
de vânzare-cumpărare, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare), Iucrarea se va realiza astfel:

• Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electńc trifazat nou
proiectat tip 3x150+95N, din postul de transformare-PT512 existent în incinta pavilionului H
din parcul Herăstrău. Traseul de pozare subterană a cablului electric va porni din PT512, va
trece prin spaţiul verde aíerent parcărü din incinta pavilionului H, apoi va contrinua prin
parcarea aferentă acestuia i apoi prin aleea de acces in parcare, va subtraversa aleea
pietonală spre Lacul Herăstrău i va continua prin parcarea din a!eea de acces in parc, până
in dreptul imobilului cu din str P.D. Kiseleff, de unde va traversa spaţiul verde din
Iateralul proprietăţii până Ia cutia de siguranţă amplasată pe soclu betonat in incinta imobilului
cu cces din exterior Lungimea traseului va fi de 170 mI.

- urmare a verificării efecluate pe teren in data de 03.08.2018, s-a constatat că:
a. Ia ieirea cablului electric proiectat din PT512 (amplasat in incinta Pavilionul H),

acesta traversează spaţiul verde cu gazon i arbori plantaţi în acesta.

Bd. Regna Ęlisabeta ni 47, cod poştal 050013. sedor5. Bucure$i, Romáiia

Tel: 021.305.55.00
htlp lIm.v.pnb.ro



b, Ia intrarea cablului electric în cutia de siguranţă din incinta imobilului alimentat,
traseul Iucrării va fi executat prin spaţiul verde din Iateralul imobilului alimentat, spaţiu verde
cu gard viu din arbusti de Hibiscus, vegetaţie spontană i arbori plantaţi. In proximitatea
traseului se află Iocalizat 1 ex. Populus sp. (plop) cu 0=80-90 cm i h25-30m faţă de care se
va păstra distanţa minimă obligatorie de 1.00-2.00 (având in vedere dimensiunile acestuia).

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei
noastre cu 5 zile inainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 m- 2.00
m faţă de arbori/arbuşti din proximitatea traseului Iucrărü, conform SR 8591/1997 Reţele
edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor materiale in jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

- Execuţia Iucrărü în dreptul gardului viu din Iateralul Iimitei de proprietate dreapta a
imobilului abmentat se va realiza prin subtraversare, fără afectarea gardului viu.

În cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriflcările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărh) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărb aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv refacerea spaţiul
verde afectat de Iucrări.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor, existând riscul secţionărh acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr, i din 02.02.2018 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planurile anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Acest aviz este valabil numai în prezenţa unui aviz favorabil emis de Ministerul CulturH
i Identităţii Naţionale, in caz contrar prezentul aviz devine nul.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Beneflciarul Iucrărb, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor
menţionate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

łntocmit, p (
• Insp. Daniela VÓMVESCU

- .1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Nr. 68451116450481

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Strada Bâcov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branament
pentru imobiĺul din strada Po$au1ui sector 3, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1645048//23.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6845//24.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea IucrărH Extindere reţea de distribuţie a gazeĺor naturale i
branament pentru imobflul din strada POŞt8şUIU sector 3, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. â din
16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti impreună cu planui anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Ciasarea NotificărH nr. 38.05.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de detinătorii
de Iucrări tehnico-ediiitare i stradale), Iucrarea se va realiza pe o Iungime de 39.5m, prin
carosabilul străzii PotauIui, de Ia punctul de racordare (din dreptui imobiluiui nr.
pănă în dreptul imobilului ce va fi racordat;
- urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 10.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărfl documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţion ate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentui aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de
iucrări tehnico-edilitare i stradaie i are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-MarianaPOPA

Red:cI./aex — 10082018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httpJkw.pmb.rorinstituIiiIprimariaĺđirectíiidírectia mediulavize arbod in consultarelavize arbori ín consultare.php
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

2 1 hŢJ5 208
Nr.684611 645053!

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Rucuresti

Spre ştflnţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DQMENIUL PUBLIC
Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Extindere conductă gaze naturale i branament pe str. Timioara
nr. ‚ sector 6"

Referitor ia solicitarea depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. pentru
S.C. ENGIE ROMANIA S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1645053/23.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6846124.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Extindere conductă gaze naturale i
bmnament pe str. Timioara nr. 1, sector 6' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 3 din
16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, memoriu
tehnic, Clasarea notificării nr.' )8.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, aviz emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvolare Urbană
Sector 6, dovada proprietăţii asupra imobilului, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă tip PE 100
SDR11, Dn 125mm pozată subteran pe str. Timioara (drum de acces ) cu racord în
conducta de distribuţie gaze naturale existentă în Aleea Cuminţenia Pământului, în
carosabil. Traseul pornete din punctul de cuplare, amplasat in carosabilul din Aleea
Cuminţenia Pământului i continuă 64m, până în dreptul imobilului din str. Timioara
nr: unde va avea cap terminal.

. realizare branament gaze naturale având Iungimea de 8,5 m (7,5 m în
proiecţie orizontală) i va fi racordat in conducta de gaze naturale nou proiectată în
drumul de acces din dreptul imobilului.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoŔul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

Bd. Regha EIabeia nr. 47, wd poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, Roma ú*""%
TeI; 021 305.55.00
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Menţionăm că Ia Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea
iniţială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr din 1&04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă si în baza planului de coordonare, Pentru orice modificare
apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitădi revizuirii
înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:DV.J 3exÍOBO52018 - prezentul aviz a fDst postal pe site-uI PMB

întocmit,

Insp. DanIaOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

źU B
Nr. 6847116450521

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Strada Bascov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 — Direcţia Generaă Operaţiuni
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă gaze naturale i branamente pe strada Munţü
Carpaţi (subtraversare parţială) I pe aĺee de acces aferentă imobilului cu adresa strada
Munţü Carpaţi ‚ sector 5, Bucureti

Referitor Ia petiţía dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1645052/23.07.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr 6847/24.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărü Extindere conductă gaze naturale i branamente
pe strada MunţU Carpaţi (subtraversare parţială) I pe alee de acces aferentă imobflului
cu adresa strada Munţű Carpaţi r ‚ secior 5, vă comunicăm următoareie:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.03.2018 emis de Primăria Municipiului BucuresU împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notifĺcării nr. 38.05.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de Coordondare semnat de deţinătorii
de iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime 139m, din
conducta existentă în carosabilul străzii Munţfl Carpaţi, cu subtraversarea parţială a
acesteia, apoi prin aleea de acces aferentă imobilul cu
- urmare a veriflcărü efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma anaiizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrării
menţionate.

La finalizarea iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü acestuia1 aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
Prezentul aviz este reaiizat în baza şi cu respectarea Certificatuiui de Urbanism

nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare si Planului de Coordondare semnat de deţinătorii
de Iucrări tehnico-edilitare i stradale i are termen de vaiabilitate i an đe la data
emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaija POPA -

Intocmit
1 ý CIaudiaJştreşct

Red;Cl.Í3ex — 09.082018 prezenţul aviz a fost postat pe siţe-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:.%%:;::.
Direcţia de Mediu ....-.

POMAN IA
lgIB 2O8 SÁPBÂTOP;M iMPOEUNÂ

Nr. 6881116457471 ?t. AUG ?flfl

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Strada Justiţiei nr. 58-60, apartament 4, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a imobilului de Iocuinţe

din Municipiul Bucureti, sector 1, oseaua Gheorghe Ionescu Siseşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1645747/24.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6881/25.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a

imobflului de Iocuinţe din Municipiul Bucure$i, sector 1, oseaua Gheorghe Ionescu

Sisesti vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 1 din data

de 08.01.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notiflcării nr. 14.05.2018), Iucrarea se va

realiza pe o Iungime de 94m, începând din punctul de transformare 3473, prin trotuarul

imobilelor cu nr. potaIe impare până în dreptul imobilului apoi pe drumul de

servitute aferent imobilului în cauză;

- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat existenţa

unei alveole în trotuar, în care nu este plantat arbore, cu o Iăţime de lm i care este

Iocalizată Ia aproximativ 2m de postul de transformare.

84 Regi1a ElEabeta nr. 47, cod poşlaI 050013, sector 5, Bucureşti, Romia

TeI:021305.55OO
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

acestei Iucrări.

Având în vedere obligaţia administratorului legal aI terenului, în speţă Primăria

sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi

gazonĺinlocuitor de gazon, execuţia Iucrării se va face numai in prezenţa unui

reprezentant aI direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţărĺi Direcţiei de Mediu din

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrărfl, Ia

numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materíale pe suprafaţa alveolei, Ia

finalizarea Iucrării având obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Luând în considerare prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului General aI

Municipiului Bucuresti nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţřnerea alveolelor stradale

din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, prin care se interzice

desfiinţarea alveolelor din aliniamente stradale, ulterior realizărfl Iucrării (12 Iuni de Ia

finalizare) se va verifica starea alveolei stradale, în cazul constatării desfiinţări prin

depozitarea de ma(eriale de construcţie pe suprafaţa acesteia, se vor apĺica măsurile

Iegale din actul normativ menţionat mai sus.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. din data de 08.01.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu

planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia đata

emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

intocmit

Claudia Istrătescu

ReďC.I.i4ex — 09.08.2018 prezenlul avíz a rost postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
918 21S SÄPBATĎnIM MEUNA

1

‘1.. AUE208

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucure$i

Spre tünţă:
ADMINISTRAŢJA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTQR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. intrarea Odobesti, nr5 — 7, sector 3, Bucureşti

ObiectuI Jucrării: «Proiect de menţinere SJ.P. str. Teodor Stefănescu, zona 102,
sector 3"

Referitor Ia adresa dumneavoastră, mnregistrată ia P.M.B. cu
nr.1647027/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Medżu cu nr.71B5/31.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Proiect de
menţinere S.I.P. str. Teodor Stefănescu, zona 102, sector 3", vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism L din
23.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ciasarea notifĺcării 15.02.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţśa Mediului Bucureşti, Avizui Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu
pianul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare, pian de
încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Teodor tefănescu i
parţial pe str. Hristo Botev) prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h6.0 m,
amplasaţi în trotuarul nr.impare din str. Teodor tefănescu, ia Iimita spre carosabil, cu
distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform pianuiui anexă Ia Certiřicatul de Urbanism nr.

din 23.08.2017. Stălpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de
tip IEP 3121 cu Iămpi de 70 W montate pe console stradaie. Totodată, pe str. Hristo
Botev se vor monta 3 stâlpi metaiici octogonali cu h8,5 m, dispusi în aranjament
unilaterai şÍ vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu iămpi de
70W, montate pe console stradale.

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin
trotuarul din str. Teodor tefănescu i parţial pe str Hris[o Botev. Cabiul de alimentare
electŔcă aferent aparatelor de iluminat va fi racordat Ia BMP1IP - PT42 existent în

Bd. Regbia EIabeta nr 47, poştal O5l3. sector 5. BucureştL Rom&iÍa
Tel:021.30555OO
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trotuarul din str Hristo Botev (în dreptul imobilului cu nrWB) i Ia cutia de distrŕbuţie

CD6 ce se va amplasa în trotuarul din str. Teodor tefănescu (Ia íntersecţia cu str.
Culmea Veche). Pozarea cablului electric se va realiza în ant deschis, iar
subtraversările vor fi executate prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a veriťicărü efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul Iucrării nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia f)nalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism r din 23.08.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza planuiui de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrărfl.

Precizăm că acest aviz este vaiabii numai În prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

4
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CĂTRE,
LUXTEN L1GHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr 76, sector 1, Bucuresü

Spre tUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domni(a Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Proiect de mentinere SJ.P.- str. Dimitrie Bolintineanu (între str.
Radu Cristian i str. Hristo Botev, precum i între str. Hristo Botev i imobflul
cu i din str. Dimitrie Bolintineanu), zona 102, sector 3"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1647023/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7186131.07.2018, prin care se
solicită emiterea avízului de specialitate privind executarea Iucrărü"Proiect de
menţinere &LP., str Dimitrie Boiintineanu (între str Radu Cristian i str Hristo Botev,
precum i între str. Hristo Botev i imobilui — din str Dimitrie Bolintineanu), zona
102, sector3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
18.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ciasarea notificărfl 2.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectărh împreună cu
planul de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), lucrarea constă in:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Dimitrie Bolintineanu
(între str Radu Cristian I str Hristo Botev, precum I între str. Hdsto Botev i imobilui
cu din str. Dim/trie Bolintineanu) prin montarea a 3 stâlpi metalici octogonali cu
h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr.impare din această stradă, Ia Iimita spre carosabil, cu
distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă Ia Certificatul de Urbanism nr.

din 18.08.2017. StâIpH vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de
tip IEP 3/21 cu Iămpi de 70 W montate pe console stradale;

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin
trotuaru! nr. impare din str. Dimitrie Bolintineanu. Reţeaua de alimentare electrică a
aparatelor de iluminat se va racorda la cutia de distribuţie — CDLux-3 nou proiectată,
care va fi amplasată în trotuarul aferent imobilului cu din str. Dimitrie Bolintineanu.
Pozarea cablului electric se va realiza în sant deschis.

- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul lucrărfl nu există vegetaţie.
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau đe toaletare, iar
Ia Finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în
Certificatul de Urbanism nr. din 18.08.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare
avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţü Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Ă

Red;Dv.J3ex.I 09.082018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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data de
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Nr.7187116470291............... ? żaB

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucuresti

Spre tUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure$i

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti, nr5 — 7, sector 3, Bucureşti

Obiectul iucrării: “Proiect de menţinere SJP. - str. Părintele Stănfloaie (între
Calea MoHor i str. Negustori), zona 102, sector 3"

Referitor Ia adresa dumneavoastră, inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1647029/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7187/31.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Proiect de
menţinere S.LP. - str Părintele StănUoaie (între CaIea Moiĺor i str. Negustori), zona
102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
23.08.2017 emis de Primăria Municiniului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificării 15.02.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării impreună cu
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Părintele Stăniloaie, pe o
Iungime de aprox. 200 m, (între str. Calea MoiIor i str. Negustori), prin montarea a 7
stâlpi metalici octogonali cu h6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr. impare din această
stradă - Ia Iimita spre carosabil, cu distante de 20-25 m între stâlpi, conform planului
anexă Ia Certificatul de Urbanism nr. din 23.08.2017. StâIpU vor fl
echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu Iămpi de 100 W montate pe
console stradale;

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin
trotuarul nr. impare din str. Părintele Stăniloaie. Reteaua electrică de alimentare a
stâlpilor va avea racord în stâlpul RATB amplasat în trotuarul din Calea MoiIor i în
stâlpul de iluminat de tip SCUAR existent în dreptul imobilului cu din str.

Bd. Regna Elsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Romia

TeI: 02130555.00
htlp:flwww.pmb.m



Negustori. Pozarea cablului electric se va executa în sant deschis, iar subtraversările
se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 08.082018 s-a constatat că
pe amprenta traseul lucrării nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei lucrării mentionate.

ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 23.08.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modiflcare apărută în
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirü înainte de
inceperea execuţiei lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii şÍ ldentităţH Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
ad.4, lit. b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Ređ:D.v..I4ex.I 09.082018 - prez€ntul aviz a fost pcstat pe stte-uI PMB

hIIpJĺw.omb.roflnstíIutiiipdmadaĺdimcbiIdirectia mediulavize arboń in consuhar&avize arbod in consultare.php pe

data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMĂN IA
lqla fllB &Ąro:'. iMcEu;

Nr.71 88116470311

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parânguíui nr 76, sector 1, Bucure$1

Spre tUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobeti, nr.5 — 7, sector 3, Bucureşti

Obiectul iucrărři: “Proiect de menţinere S.I.P. str. Lacul Gorgova
(între str. Caimatei şi str. Hristo Botev), zona 102, sector 3"

i Piaţa Rosetti

Referitor Ia adresa dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1647031/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7188/31.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU “Proiect de
menţinere S.I.P. str Lacul Gorgova .şi Piaţa Rosetti (între str Caimatei i str Hristo
Botev), zona 102, sector 3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism i — din
18.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memcriu tehnic, Clasarea notificărfl r 2.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectărü împreună cu
planul de coordonare avizat de administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Lacul Gorgova i Piaţa
Rosetti (între str. Caimatei i str Hristo Botev) prin montarea a 2 stâlpi metalici
octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi În trotuarul nr,pare din această stradă, Ia Iimita spre
carosabil, cu distanţe de 25-30 m intre stálpi, conform planului anexă Ia Certificatul de
Urbanism nr. din 18.08.2017. Stâlpfl vor 11 echipaţi cu aparate de
iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu Iămpi de 70 W montate pe console stradale;

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin
trotuarul nr, pare din str. Lacul Gorgova i în trotuarul din Piaţa Rosetti spre str Hristo
Botev. Reţeaua de alimentare electrică a aparatelor de iluminat se va racorda la
BMPIIP existent în trotuarul din Piaţa Rosetti. Pozarea cablului electdc se va realiza în
ant deschis1 iar subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

Bd. Regiia EJaboIa nr. 47. cod poştaIOSOOl3, sector 5. Bucureşti. Rnmia
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- urmare a verÎfcărH e(ectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul Iucrărü nu există vegetaţie. În proximitatea traseului de pozare a
cablului electric de alimentare executat în trotuarul din Piaţa Rosetti există plantaţi în
alveole 1 ex. Platanus (platan) i 1 ex. Ulmus (ulm) faţă de care se va păstra distanţa
minimă de 1.0 m.

In urma analizării documentaţiei depuse şÍ a constatărilor din teren1 în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism din 18.08.2017 emis de Primăria

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă ş în baza planului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul CuIturü i Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCUx

Red;D,Vi4exJ 09.082018 - prezenlul aviz a fost postat pe siIeuI PMB

hţtpihw.pmbroIinslitutijJprĺmariaiđireçtij/directia mediu]avize arboń in consultareiavize arboń in consultare.oho pe

data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Nr.71 89116470361

? ‘wa 1Ü

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr. 76, sector 1, Bucuresf1

Spre tiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti, nrs — 7, sector 3, Bucureşti

Obiectul Iucrării: “Proiect de menţinere S. I.P., str. CaIoteti (între
str. Culmea Veche), zona 102, sector 3"

str. Zborului i

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1647036/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7189/31.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl uProiect de
menţinere &ĺ.P. str. Calote$i (mntre sfr. Zborului i str. Culmea Veche), zona 102,
secior 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism 1522126 din
18.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notifĺcării 15.02.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectărfl împreună cu
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. CaIoteti (între str.
Zborului i str. Culmea Veche) prin montare a 4 stâlpi metalici octogonali cu h6.O m,
amplasaţi în trotuarul nr.impare din str. Calotesti, la Iimiţa spre carosabil, cu distanţe de
20-25 m între stălpi, conform planului anexă Ia Certificatul de Urbanism nr.

i din 18.08.2017. Stälpii vor fl echipaţi cu aparate de iluminat stradale de
tip lbF 3/21 cu Iămpi de 70 W montate pe console stradale;

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, prin
trotuarul nr. impare din str. Caloteti. CabIuI electric se va alimenta din stâlpul de
iluminat situat în imediata vecinătate a str. Calotesti. Pozarea cablului electric se va
realiza în sant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul Iucrării nu există vegetaţie, In dreptul imobilului cu din str.
Caloteti există o pastilă Iipită de Iimita de proprietate cu arbori pantaţi in aceasta faţă
de care se va păstra distanţa de 1 m.

Bd. Regha EIabeta nr 47, poştal 050013, sedor5, Bucureşti, RORiâIia
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În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţíe a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatui de Urbanism nr. din 18.08.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă I în baza planului de coordonare
avizat de admínistratorii reţelelar tehnico-edilitare, Pentru orice modifîcare apărută în
traseul Iucrărfl ultehor emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicităhi revizuirü înainte de
începerea execuţiei Iucrărh.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

lntocmit,
Insp. DţaVOINESCU

Red;Dvl3exJ 0908.2018 - prezenlul aviz a tost poslal pe site-uI PMB

hflpitwww.pmb.mľlnstilulWDńmańa/đirectiWdirectia mediuiavize arboń in ccnsuhareiavize arboń in conşuhare.php

pe dala de

1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA

sApAm,1;M

Nr.71 90(1647038!
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CĂTRE
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângu!ui nr 76, sector 1, Bucure.ti

Spre tUnţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobeti, nr.5 — 7, sector 3, Bucureşti

Obiectul !ucrării: Proiect de mentinere 5.19. - str. Culmea
sector 3"

Veche, zona 102,

Referitor Ia adresa dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1647038/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7190/31.07.2018, prin care se
soiicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Proiect de
menünere &LP. - str. Culmea Veche, zona 102, sector 3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ‘ 3 din
23.08.2017 emis de Primăria Municioiuiui Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ciasarea notificării 5.02.201 8 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu
planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Culmea Veche, pe o
Iungime de aprox. 200 m, prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h=6.O m,
amplasaţi in trotuarul nr, pare din această stradă (de Ia str. Negustoń pănă Ia str. T.
tefănescu) i pe trotuarul nr. impare (de Ia str. T. tefănescu pänă ia str. Zborului), cu
distanţe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă Ia CerUficatul de Urbanism nr.

din 23.08.2017. Stálpii vor fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de
tip IEP 3/21 cu Iămpi de 100 W montate pe console stradale;

• ahmentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va
realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip CYY 3x2,5 mmp prin
trotuarul nr, pare din str. Culmea Veche. Cablui electric se va alimenta din cutia de
distdbuţíe-CD6 existentă (vezi proiect S.I.P.- str. Teodor tefănescu) în vecinătatea
intersecţiei dintre str Teodor tefănescu i str. Culmea Veche.
Pozarea cablului electric se va executa în sant deschis, iar subtraversările se vor
reaľza prin foraj orizontai dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul Iucrărh nu există vegetaţie.

Bd. RegÎa EIabeta nr 47. poştaIO513. sedor5, BunJmştt Ro,n%i
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Tn urma analízărü documentaţiei depuse i a constatărilor dín teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
la finalizarea lucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în haza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism r din 2308.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă ş în baza planului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modifkare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirfl înainte de
începerea execuţiei Iucrărfl.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp.ikIa VOINESCU

Red:DV.13 exi 09.08.2016 - prezenlul aviz a fosl postat pe site-ul PMB

httpJíw.pmb.roRnsiitutii/phmari&directiiIdirectia mediuiavize arbod in consuRarelavize arbcń in cansuhare.php pe

data de

4U 1QB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

••fl.

ŘOMÂNIA
9'O ?018 SÁPDATQPIM iMru,M

Nr.71 91116470401
‘ i ‘WG. 1O8

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANV S.A.
Strada Parângului nr 76, sector 1, Bucuresti

Spre tiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PU8LIC
Str. Intrarea Odobesti, nr.5 — 7, sector 3, Bucureşti

Obiectul lucrării: aProject de menţinere S.LP. pe str. Zboruiui, zona 102, sector 3"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1647040/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7191/31.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrărU “ Proiect de
menţinere S.LP. pe str. Zboru1u zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism i din
23.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu p)anul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a ProiectărU cu plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea
constă in:

• realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Zborului prin montarea
unui nr. de 1O stâlpż metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul nr.impare, Ia
Iimita acestuia spre carosabil, Ia distanţe de 20 — 25 mm între acetia, începând de Ia
str. Teodor Stefănescu până în dreptul imobilului cu nr.11 din str. Zborului, conform
planului anexă Ia Certificatul de Urbanism din 23.08.2017. Stâlpii vor
fi echipaţi cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu Iămpi 100W montate pe
console stradale;

• alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public stradale
se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp,
prin trotuarul nr impare din str. Zborului. Reţeaua de alimentare electrică a aparatelor
de iluminat se va alimenta din stâlpul de iluminat amplasat în trotuar (Ia intersecţia str.
Zborului cu str. Culmea Veche). Pozarea cablului electric se va realiza în sant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 08.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul Iucrărü nu există vegetaţie.

ĺn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării menţionate.

Bd. Regha Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sactor5, Bucureşti, ROmălE
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În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i
Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificaie în
Certificatul de Urbanism din 23.08.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare
avizat de administratoňi reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirh înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmät,
Insp. Daniela VŞ7CU

Red:DV.Isex.I 09.08.2018- prezentul aviz a fnsl posiat pe site-ul PMB

hIIwJđvwpmb.rofinstituţij/primańaIdirecţji/đirectia mediwavize arboń in canşulţareiavize arboh in consultare.php

pe dala de

21. 2)

8d.RegmaEíabeta - -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

819 2018 SA tĂiO.' MSG

CĂTRE,
LUXTEN LIGHT1NG COMPANY S.A.
Strada Parângului nr 76, sector 1, Bucureti

Spre stiinţă:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti, nr.5 — 7, sector 3, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTIÇJ Strada Domniţa Ancu(a nr 1, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrărü: “Proiect de menţinere S.LP. pe str. Radu Cristian, zona 102,
sector 3"

Referitor Ia
nr.1 647043/30.07.2018
solicită emiterea avizului
menţinere &LP. pe str.
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
23.08.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării r emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării cu plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în:

• reaiizarea unui sistem de iiuminat public pe str, Radu Cristian prin
montarea unui nr. de 6 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasaţi în trotuarul
nr.impare, Ia Iimita acestuia spre carosabii, Ia distante de mtn. 20 m între acetia,
începând de Ia Piaţa C.A. Rosetti până Ia str. Sfinţiior, conform planului anexă ia C.U.
Stâlpii vor fi echipaţi cu aparate de iiuminat stradale de tip IEP 3/21 cu Iămpi de 70 W
montate pe console stradaie;

• aflmentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public stradałe
se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp,
prin trotuarul nr. impare din str. Radu Cristian. Reţeaua de alimentare electrică a
aparateior de iiuminat se va racorda ia BMPIIP — Bioc de măsură i protecţie instaiaţH
de iluminat public existent în trotuarul din Piaţa C.A.Rosetti Ia intersecţia cu str.
H.Botev. Pozarea cablului eiectric se va realiza in sant deschis.

Nr.71 92116470431
WE 2Ü'

solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia
şi ia Direcţia de Mediu cu nr.7192/31.07.2018,

de specialitate privind executarea Iucrărfl
Radu Cristian, zona 102, sector 3' vă

P.M.B. cu
prin care se

Proiect de
comunicăm

Bd. Regha Elsabeta nr. 47, cod paştal 050013. sodors, Bucureşü. Rom&a
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- urmare a verifiçărü eťectuate pe teren ín data de 06.08.2018 s-a constatat că
pe amprenta traseul Iucrării nu există vegetaţie. In proximitatea traseului de pozare a
cablului electric de alimentare executat în trotuarul din Piaţa Rosetti există plantaţi în
alveole 1 ex. Platanus (platan) i 1 ex. Ulmus (ulm) faţă de care se va păstra distanţa
minimă de 1.0 m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentianate.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar

Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şÍ

Identităţii Naţionale.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate in

Certificatul de Urbanism din 23.08.2017 emis de Primăria

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă ş în baza planuiui de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în

traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirií înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

intocmit,
(nsp. DanVNESCU

Red:O.V.J3exJ 09.08.2018- prezentul aviz a fcst poslat pe site-uI PMB

hIIpiÍ.pmbsoĺinstiiuUi/pńmańaÍdirecUiĺdirecţia mediulavize arboń in consuharelavize arboń in nsuhare.php

pedatade 21 ĄUE 2aB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

ZDIB SAPDATOfl:M MPLUNĄ

Nr. 72491116478221

2! AUb 19
Către:

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domnśţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure$i

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţele publice de apă potabilă i de canalizare pe Intrarea

Puntü până Ia imobilului ‚ sector 5, Bucuresii

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1647822//31.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7249//01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Extindere reţele publice de apă potabflă .pi de

canalizare pe Intrarea Punţü până Ia imobilul, ‚ sector 5, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism' 7 .! din 19.02.2018,

emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /20.03.2018 emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de deţinătorii

de Iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va realiza, astfel

- reţeaua publică de apă potabilă se va executa in carosabilul străzii lntrarea Punţü până

în dreptul imobilului 1, se va alimenta din conducta din strada Dâmboviţei i va avea o

lungime de 45m, iar Ia capat va fi amplasat un hidrant de incendiu subteran;

- reţeaua de canalizare menajeră se va executa în carosabilul străzii Intrarea Punţfl până

în dreptul imobilului ‚ pe axul drumului, la o distanţă de 3 m de conducta de apă

potabilă, pe traseul acesteia se va amplasa un cămin de vizitare;

Bd. Regha EIabeta nr. 47, cnd poştaIOSOOl3, sector 5. Bucumşli. Romăa
TeI: 021303 55.00
httpiAvvnv.pnb.m



- se vor ampiasa un branament de apă potabilă i un racord de canaiizare care vor

deservi imobilului cu nr. 1;

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există

vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.

La flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului ia starea iniţială.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü acestuia, aveţi obIigaia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatuiui de Urbanism

din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu

pianui anexă, vizat spre neschimbare şi Planuiui de Cordonare semnat de deţinătorii de

Iucrări tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

D

ĺntocmít

Claudia Ist escu

Red:C.I./4ex — O9OB.2018 prezenluj aviz a fosl postat p& site-uI PMB

httpJ/w.pmb.roľinstiIuLiUprimariaIdirectiiidirectia mediulavize arbod in consulţare/avize arbcri in consuttare.php

pe data de

‘ 1. 4UÜ 2fl8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1916 2DIB I SÄPSĄTDP,M i'ipruNĂ

Nr. 719311164742911
? 9 iJĺ7 2OiP

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 2

Şoseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea e!ectrică în vederea alimentărü cu energie electrică

a imobfluiui situat pe strada Alecu Russo ‚ sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1647429ĺ/30.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7193//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Extindere reţea eĺectrică în vederea alimentărü cu

energie electrică a imobflului situat pe strada Alecu Russo .‚ sector 2, vă comunicăm

următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiřicat de Urbanism nr din

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notiflcării nr. !//25.05.2018 emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de deţinătorfl

de Iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va executa prin trotuarul imobilelor cu

numere po$ale pare aI străzii Margareta Sterian, de Ia intersecţia acestei străzi cu

bulevardul Dacia, până Ia imobilul ce va fi alimentat;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că nu există

vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

b urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de oe teritoriui

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.

Bd. Regîia Elsabeta rw. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti. Rom&a
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La finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

ht. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuírü înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. . - din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucure$i, împreună cu

planul anexă, vizat spre neschimbare i Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de

Iucrăd tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M riana POPA

Tntocmit

Claudia Istră escu

ReďC.IJ3ex — 14.O8.201S prĘzenlul av a fost pcslat pe site.uI PMS

http:U.pmb,mľinsIitutiiIrimaria/directii/đirecIia mediwavize arbcd in consu?tare/avize arbori in consultare.php

pe data de

2& 4U& PV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘i

4—..Direcţia de Medíu ‘ ‘

ROMAN IA
T,, zeu SAPBĂTOQM .PPiNĄ

Nr. 719411164742711

Către: E-Distribuţie Muntenia SA

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti

Spre tiintă: Primăria Sector 5 — Dirccţia Generală Operaţiuni

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrnrea: Alímentare cu energie electrică a irnobiluiui situat pe strada Iancu

Jianu soctor 5, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1647427 //30.07.2018 şi Ia

Oirecţia de Mediu cu nr. 71941/31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrărh Alimentare cu eneigie eĺectrică a imobflului situat
pe strada Iancu Jianu nr. 4A, sector 5, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din

03:05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împeună cu planul anexă, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărü nr. ..05.2018 emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Planul de Cordonare semnat de deţinătorii

de Iucrări tehnico-edilitare), Iucrarea se va executa astíel:

- pe o iungime de 107m, din postul de transformare 2817 prin a!eea dintre blocurile nr. 40

nr. 41 din strada Petre lspirescu, până în dreptul imobilului din strada lancu Jianu nr.

4A;

- pentru asigurarea unei căi de alimentare de rezervă se va intercepta cablul de joasă

tensîune care face Iegătura între nia blocului M192 i nia blocului 41, scara 1 şi se va

prelungi pe un traseu în Iungime de 20m, până Ia noua cutie de distdbuţie i secţionare

proiectată, apoi din aceasta se va monta un cablu de joasă tensiune până Ia firida de

distribuţie i contorizare care va fi amplasată Tn imobil, Ia parter;

‚ ::::“
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httplíwvn.pmh [0 ‘4__.3ř

tl0



- urmare a veńťicărü efectuate pe teren in data de 1408.2018, s-a constatat că nu există

vegetaţie pe amprenta Iucrării.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.

La f]nalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este realizat în bazá şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

din 0305.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu

planul anexă, vizat spre neschimbare i Planului de Cordonare semnat de deţinătorii de

Iucrări tehnico-edilitare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

OIRECTOR EXECUT(V,

Simona-Mar'ana POPA

Tntocmit

CIaustrătecu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1113 2013 SAflBMDO;M ivşoţuŕiA

- 7R U5 1ü1[L
Nr. 719711164742811

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobflului situat pe strada

Ostasflor - sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1647428/130.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7197//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu energie electrică & imobilului situat

pe strada OstasiIor; - sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. - i din

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucure$i împreună cu planul anexă, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. - .05.2018 emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de deţinătorii

de Iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va executa din postul de transformare

subteran 32 existent în trotuarul străzii Grigore Cobălcescu în dreptul imobilului r:

prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare aI străzii Ostasilor până în dreptul

imobilului - !‚ unde va subtraversa carosabilul, apoi prin trotuarul imobilelor cu

numere postale impare, până în dreptul imobilului nr.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că nu există

vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

Bd. Regiia Ekabeta nr. 41, od poştal 050013, seclo5, Bucumşti, Rom%iia

TeI: 02130555.00
httpJAwm.pmb.ro



În urma analizărü documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.

La finalizarea Iucrăriř aveţi obligaţia aduceríí terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anea nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu

planul anexă, vizat spre neschimbare i Pianului de Cordonare semnat de deţinătorfl de

Iucrări tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma iana POPA

tt
Tntocmit

Claudia Istr'tescu

Red:C.I/4ex — 14082018 prezentul aviz a ĺosl postat pe sile.uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1810 2018 &AeArop M iMOOEuNÂ

?ą UG ?B1B
Nr. 719811164742411

Către: E-Distribuţie Muntenia SA
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardui Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea eleclrică în vederea alimentărü cu energie eĺectrică
a imobilului siiuat pe .şoseaua Odăi L sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16474241130.07.2018 şi Ia
Direcţia de Međiu cu nr 7198//31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
speciafltate privind executarea Iucrării Extindere reţea electńcă in vederea alimentădi cu
energie eĺectrică a imobilului situat pe oseaua Odăi nr. 85, sector 1, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărh nr. 25.05.201 8 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de deţinătorii
de iucrări tehnico-edilitare), iucrarea se va executa pe o Iungime de 233m prin trotuarul
imobilelor cu numere poętale impare, din postul de transformare 3155 până în dreptul
imobilului nr.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării.

in urma anabzărü documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducedi terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i Planului de Cordonare semnat de deţinătorh de
Iucrări tehnico-edilitare şÍ are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria POPA

Red:CU3ex — 20082018 prezenl avíz a fosi postat pe sile-uI PMB
htlo://nmbroľinsWuUĹ(primari4irectii/đirectia mediulavize arhcri in consultareiavize arbod in consultarephp
pe dala de

Întocmit
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ŔOMÂNIA
]916 20Ţ6i SAí$cSIM IMPPęUNÁ‘irecţia de Mediu

Nr. 71991116474228 AUE 1Ü1B

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
Strada Justiţiei nr. 58-60, apartament 4, sectorui 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, sector 6, Bucureşti

Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor /a Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea ansablului rezidenţial
din strada Drumul Valea Doftanei - - -‚ sector 6

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
16474221/30.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 71991/31.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de speciaľtate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică
pentru alimentarea ansablului rezidenţial din strada Drumul Valea Doftanei - -

sector 6, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr, din data de
17.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificării nr. 05.2018, PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de
reţele tehnico-edilitare şi stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime de lOGm, de Ia
postui de transformare 4322, continuând prin aleea aferentă blocurilor C1.3 i C1.2 din
bulevardul Timişoara nr, apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. potaIe pare aI străzii
Drumui Vaiea Dohanei, cu subtraversarea carosabilului in dreptui imobilului nr.
- urmare a verificărH pe teren din data de 08.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei în

proximitatea traseului Iucrării, astfel:
• spaţiu verde cu gazon i arbusti plantaţi în apropierea postului de transformare 4322;
• spaţii verzi aferente blocuriior C1 .3 i C1 .2 din bulevardui Timişoara nr. cu gazon,
arbori i arbuti plantaţi;
• 2 exemplare din specia Acer (arţar), h 3, O 2Ocm, Iocalizati în aliniamentul stradal
aferent imobiluiui nr

FIkhpř. nr d7 rrwI.w,.tflm11 t fl
twLflA I cb.



Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021ĺ305.55.OO, interior

4108.
În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular

aI materialului dendrologic. b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI

puţin lm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau

altor materiale în jurul arborilor i pe spaţiile verzi menţionate sau rănireWruperea

ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza

unei solicitări punctuale.
b cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicU produse prin

prăbuşirea acestora.
În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.9.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterŕor emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărü revizuirü înainte de începerea execuţiei

Iucrării.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism din data de 17.05.2018, împreună cu planul

anexat, vizat spre neschimbare şi Planului de coordonare semnat de deţinătorfl de reţele

tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maqiana POPA

J ‚ lntocmit

C Claudia

Red:CJJ4exJ22.O8.201 8 - prezentul aviz a ĺost poslat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 AUB ?Ű1
Nr. 7248111647829/!

Către: SC API TRADE SRL
Strada Tohani nr. 2, bI. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sectorul 4, Bucureşti

‘I•! :č3
-

.

ŘOMÂNIA
1910 2Ů10 ÇÁPEAFOPILI L4pl?ÎUNÂ

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 — Direcţia Administrarea Domeniuiui Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti

Referitor ĺa iucrarea: Extinderě reţea publică de canalizare pe strada Lt. Nicoiae Pascu
sector 3, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1647829//31.07.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 7248//01.08.2018, prin care soflcitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Extindere reţea publică de canalizare pe strada Lt. Nicolae Pascu:
sector 3, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.01.2018,
emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu pianul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl ‚ 31/20.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de deţinătorfl de Iucrări tehnico-edilitare i
stradale), Iucrarea se va executa, astfei:
- extinderea conductei se va reaiiza pe o Iungime de 120m în carosabilul străzii Lt. Nicolae
Pascu, din dreptul imobilului 1 până Ia căminui de inspecţie aferent reţelei puhlice de
canaiizare existent (iocaiizatîn dreptulbiocuiui nr 1);
- se va amplasa un racord de canalizare cu o Iungime de 9m;
- se vor proiecta 4 guri de scurgere i 2 cămine de inspecţie;
- urmare a veriticării efectuate pe teren în data de 22.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta iucrării sau în roximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizui tavorabii execuţiei iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenuiui ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice moditicare apărută uiterior emiterfl acestuia, aveţi obiigaţia soľcitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în ba2a şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr.

din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucuresti, împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i Flanului de Cordonare semnat de deţinătorii de Iucrări
tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECÎOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

:Ýtt.
Red c i /3ex 2208 2018 pr entul avIz a rost postat pe site uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 & AU& ZÜ1B
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ŘOMÂNIA
WlS ZDl& SÄBÁTOflIM IMPPEUNA

Nr. 7323111648212/1

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie
imobilul din strada Fabrica de Glucoză ‚ din
Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1648212//01.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 73231/02.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Extindere reţea de distribąie a gazelor naturale i branament pentru
imobilul din strada Fabrica de Glucoză din strada George Constantinescu, sector 2,
vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 26.03.2018,
emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificării //11.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIanuI de Cordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico-edilitare i
stradale), lucrarea se va executa pe o Iungime totală de 38.5m pe strada George
constantinescu, astfel:
- extinderea conductei se va realiza în carosabil, de Ia punctul de racordare (din dreptul
imobilului cu nr. cadastral IE 210814) până în dreptul imobilului cu nr. 11A din strada Fabrica
de Glucoză;
- branamentul se va executa perpendicular pe imobil, la Iimita de proprietate cu imobilul din
partea stângă;
- urmare a veriticărfl efectuate pe teřen în data de 20.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicilărfl

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr.

din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu planu(
anexă, vizat spre neschimbare i Planului de Cordonare semnat de deţinătorü de Iucrări
tehnico-edilitare si stradale ş are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimDna-Mariana POŞA

Intocmit
- vr Claudia IsLr cu

Red: C.I iSex — 22.08.2018 ez tul aviz a fost posiat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ĺR.. ;1 .1:

Direcţia de Mediu ::.

ROMANIA
191 8 2018 SÄ8Á1OPILI 1.1

79 ąUG?OidNr. 737911164867111

Către: SC GINICQN SRL
Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţä: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ferăstrău
sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1648671//02.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 73791/03.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale pentru imobilul din
strada Ferăstrău $ sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 24.05.2018 emis
de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificării 111.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediu)ui Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 7m, perpendicular pe
imobilul nr. 9, Ia o distanţă de 3m faţă de Iimita din partea stângă;
- urmare a veriticării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţje pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU acestuia, aveţi obhgaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat
spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPAŞ7!,

Claudia Istrătescu
Q-.

Red: C.l ./3ex — 22.08.2018 prezentul aviz a tost posiat pe site-uI PMB ? ur nhtţp:Í/www.pmb roíinstitutii/irimari&directiiĺdirectia mediuĺavize arboń in consultare/avize arboń in consultare.php
pe data de

Bd Reniri.i FILçnhľ nr d7 rrvI rv,eI nCtVlll .q.,rÇ P,....I{ fl...,,Ą..;



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
191' 2Ia i SÄPflATfllM I M2EUNA

Nr. 6400, 7684111642062, 165042511

Către: SC DARGOV SRL
Strada Liviu Rebreanu nr. 6, bI. B1, sc. 8, et. 8, ap. 342, sectorul 3, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică a imobflului situat pe strada Intrarea
Soldat Zambilă Ioniţă r ‚ sector 2, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1642062//12.07.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6400/113.07.2018, compietată prin adresa înregistrată Ia P.M.B.
cu nr. 1650425/I08.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7684/109.06.2018 prin care
solicitaţi emiterea avizuiui de speciafltate privind executarea Iucrărh Racordare Ia reţeaua
electrică a imobiIului situat pe strada Intrarea Soldat Zambilă Ioniţă sector 2, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr i din 18.04.2016 emis
de Primăria Sectoruiui 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic1 Clasarea Notiflcării nr. /18.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucureşti), Iucrarea se va executa din trotuarul imobiiului nr. ‚ cu
subtraversarea carosabilului, apoi prin trotuarul străzii Soldat Zambiiă Ioniţă pe partea
imobiielor cu numere potaIe impare, Iungime traseului subteran având 3m;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrădi sau în proximitatea acesteia.

Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrării
menţionate.

La ťinalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterH acestuia, aveţi obligaţia solicităńi

revizuirfl înainte de începerea execuţiei iucrării.
Prezentul aviz este reaiizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planui anexă, vizat
spre neschimbare i are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

j /
L I Clauwaistpăt cu

Ređ:C,I./Sex — 14.08.2018 prezţntui aviz a fosi poslat pe site-uI PMB Qhilp:íí.pmbrofinstiiuIiiIpdmaria/direcIiiIdirecIia međiuiavize aWoń in consullare/avize arboń in consbl!aćéphp
peđatade Z 4Ij. 1?L11F

Bd. Regna EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sector5. Bucureşti, Romáiía
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1/;:%..:.::'..
Direcţia de Mediu ‘.‘ .-. e

POMAN IA
1918 ZOIB SAŘEATCPIM iMPÇEUNA

R AUG ZOBNr. 6643, 7681111643561, 165030211

Către: GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL
Strada Câineni nr. 20, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică a imobilului din oseaua Pantelimon
sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1643581/17.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6643/18.07.2018, completată prin adresa inregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1650302I08.08.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 7681I09.08.2018, prin care
sohcitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Racorare Ia reţeaua
electrică a imobflului din soseaua Pantelimon r sector 2, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism nr. ‘ din data de
21.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexat, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. !.06.2018), Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 2m în domeniul public, din T3054 Iocalizat în proximitatea
imobilul ce va fi alimentat ş 130m în domeniul privat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat existenţa
vegetaţiei spontane în proximitatea postului de transformare 3054.

In urma analizărü documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei acestei Iucrări.

In timpul Iucrărilor, executantul va evita depunerea pămăntului sau altor materiale
în jurul vegetaţiei spontane, iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr, din data de 21.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2,
împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an
de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
S im o na-MarianafO PA

/ Întocmit
ţ 5'ţ. Claudialstrătescu

Red:c.Ii3ex — 14.08.2018 pmzentul avizafost posial pe site-uI PMB
hQpJAn'Av.pmb.roľlnstitulii/prjmarja/đirec(ii/djreclja mediu/avize arbod in consultare/avize arboń in ccnsuI(are.php
pe dala de

Bd. Rega EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Rom&a
TeI: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI f %.Z-,

Direcţia de Mediu
POMAN IA
%l Elk U;LTOM ‘LW4

Nr. 5931j56811639236,16498251 I 4U6 ?ťh5

cÄ TRE
REGIA DE DISTRIBUŢ1E A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI

Str. Cavafll Vechi nr. 15, sector 3
E-mai( :relatii@'radet. m

Spre ştiinţă:
- AdministraţIa străzilor
Str. Domnlţa Ancuţa nr.1, sectorul 1
- Administratla Domeniului PubIlc Sector 1
Bd. Poligraf iei nr. 4, Sectowl 1

Modernizarea reţeie termice aferente Ansamblului AvIaţleI — PT 2 Aviaţie

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35841/23.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639236/03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5931/04.07.2018, completată cu
Protocolul de plantare nr. 25/31.07.2018, inregistrat Ia P.M.B. cu nr. 1649825/07.08.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7568/08.08.2018, prin care solicitaţi prelungirea avizului emis de
Direcţia de Mediu nr. 5420/1352626109.lO.2015, pentru execuţia Iucrăńlor de Modemizare
reţele termice aferente Ansamblului Aviaţiei — PT 2 Avlaţiei" conform A.C. nr. 310/1431004
dIn 24.08.2016, cu prelungirea valabilităţii până Ia 23.08.2018, vă facem cunoscut că Ia
reverificarea efectuată pe teren în data de 12.07.2018, s-a inventańat urmätowl material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrareá spaţiilor verzI din intravilanul Iocalităţilor, cu modificădle şi completările
ultedoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul MunicipiuluiBucureşti, reavizäm;
Defrişare cu scoaterea rădăclnllor:

Pe amprenta reţelei exiśtcnte:
In spaŞul verde aferentblocului V C din Str. Avionuluinr. 1:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) C 2Ocm, h Sm — spate bloc, colţ dreapta
In spaţiul verde aľerent blocului IVA din Şos. Pipem nr. 29:

-
- 1 ex. THia sp. (tei) C 2Ocm, h 7m — spate bloc, Iateral stânga

In spaţiul verde aferent blocului VI F din Str. Cpt. Ălexandw Şerbănescu nr. 29, colţ cu str.
Căpâlna:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) C 25cm, h 10-12m
în spaţiul verde aferent blocului V D din Str. Bwşa nr. 48, Iateral dreapta bloc:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) C 15-2Ocm, Ii 6-lOm

-
- 2ex. Quercus wbra (stejar) e i 5-2Ocm, h 5-1 Om

In spaţiul verde aferent blocului VII B din Str. Borşa nr. 29, faţă bioc, stânga acces:
- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) e i Ocm, h 6m
- 1 ex. Pwnus cerasifera (corcođuş) muhitulpinal, h 5m — scara 2
Transplantare:

Ăliniament str. Alexandw Şerbănescu în apropierea intersecţiei cu str. Căpâlna:
- 5 ex. Quercus mbra (stejar) e 7-Bcm, h 3-4m
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura

inaintării Iucrărilor, prin grija solicitantuluijn prezenţa admlnistratorului legal aI terenulul

d. Rona EabeIa nr 47, cWpoşW OSWI ser 5 Buctnşt Rcn*Ä -
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(care va prelua materialul Iemnos rezultat), Iuăndu-se măsuri de prevenlre a accidentelor
sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

In timpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţii:
• să protejeze vegetaţia din cadwl organizăńlor de şantier şi arbońi đin vecinătatea

traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor;
• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul twnchiurilor arbońlor din

vecinătatea Iucrărilor şi rănire&wperea ramuńlor acestora;
• să stropoască periodic spaţiile de manevră şi arboriWarbuştii din cadrul organizăhlor

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

La fInalizarea lucrărilor constwctowl are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate
de execuţia lucrăńlorsus menţionate.Menţionăm că beneficlawl Iucrădlor este răspunzător
de supravegherea executării Iucrăńlor şi de respectarea prevededlor avizului şi a
tehnologiilor de specialhate privind execuţia đefrişădlor şi amenajăril spaţlilor veizi, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reparárea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.NLB. nr. 304/2009, Tn
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr.
25/31.07.2018, aveţi obligaţla plantării a9 ex. TIlia sp.(tei) cu balot de pământ e 5-7cm,
li 3-3,5m, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, în aliniamentul str. Paris
şi transplantarea celor 5 ex. Quercus wbra (stejar) e 7-Bcm, h 3-4m, proaspăt plantaţi din
aliniamentul str. Alexandw Şerbănescu în apropierea intersecţiei cu str. Căpâlna in
aliniamentul str. Avionului.

La tinalizarea Iucrărilor de plantare,amplasamentul se va preda administralowlui
legal al terenului, De asemenea conf. art 9 an. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea vedficăhi in teren a
plantădlor Tn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din acelaşi act
normativ.

Menţionăm faptul că, în dreptul arbońlor din vecinătatea traseu)ui Iucrădi neavizaţl,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care
să nu distrugă sistemul radicular aI matehalului dendroIogc. In timpul Iucrăńlor constwctowl
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evIta depunerea pămůntului sau
altor materiale in jurul twnchiului arborilor şi rănire&wperea ramudlor arbońlor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care este secţionat secţionat sistemul radicular aI arbońlor din vecinătatea
traseului Iucrării neavizaţl, defdşarea arborilor în cauză se va etectua numaI după obţinerea
unui avlz de specialitate emis in baza unei solicităd punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metadalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiI
meteo nefavorablle.

Precizăm că in cazul în care in urma veńficărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbod aflaţi în apropierea traseului
Iucrăhi, veţi avea obligaţia înlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea contravalodi
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Prezentul aviz are termen de valabllitate 2 ani de Ia data emitedi.
Defdşare — 9 ex. arbori
Tmnspiantai — 5 ex. arbod proasp& plantaţi

DIRECTOR EXECUTIV, Întocmfl:
Simona-Mqrlana POPA Insąflpsf)4RASCA
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http :wv.Pmbs7ęitdrnari&di Çďfedia mW&aviztaltofl conssiarWavize a .csuhaaphp . p dafa do

Bd. Ao Eisabe2 rw. 47, codpoślMOsWlZ sd& E.njreş. Panărna ł
re.v2Ll5sswnt4o16 I V
t1Nnntpntm .

—.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1014 200) ItAgţ1:M I.'fUNÁ

3 4UG 2ub
1*. 6296, 761811641953, 1549935

CĂTRE,
S.C E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C GRAN VIA MOINEŞTI S.R.L.

B.dul Mareşal Alexandru Averescu nr.15 B/C, et.5, biroul nr.7, soclor 1, Bucuresü

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUDUC I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranđa Ghe. nr.9, seclor 6, Bucureii

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞ11
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1 • sector 1, BucureU

Obiectul Iucrădi: Wlmentarea cu energ!e elecbică a Imohilulul sItuat pe b.dul Tîmişoara
r ;sectorď

Referitor Ia sollcltarea depusă de S.C. E-ĐISTRIBUŢIE MUNTENIA S.& prin domnul
STĂNESCU BOGDAN-imputemicit aI S.C. GRAN VIA MOINąTÎ S.R.L., inregistrată la P.M.B.
cu nr.1 641953/11.072018 şI Ia Direcţia de Mediu cu nr.6296112.07.201 8 çi completată cu
documentaţla inreglstrată Ia P.M.B. cu nr.1649985107.08.2018 şI Ia DirecţIa de Mediu ců
nr.761W08.082018 prin care se solicită emiterea avlzutui de speclalltate privind executarea
Iucrării “Allmentarea cu energIe electdcă a ImobIIuIui sItuat pe b.dul TimIşoara nr.58J,
sector 6,; vă comunicăm următoareie:

- conform documenlaţiel depuse (Cerliflcat de Urbanlsm nr.78W1586626 dIn 19.02.2018
emls de Primăria MunicIpIUlui Bucureşti impreună cu planudle anexă, Memoriu Justlficativ, Aviz
rlm traseu nr. jlO.05.2018 emis de Admlnislraţia Străzilor Bucureşli, Aviz nr.

14.05.2018 emls de Adminlslraţia Domeniului PubIic i Dezvoltare Urbană Sector 6 —

Primăria Sector 6, clasarea Notlficării r /22,05.2018 emIsă de Agenţia pentw Protecţia
Mediului Bucureşti, plan de coordonare avĺzat de administratodi reţelelor tehnlco-edilitare
planşe 1-2), Iucrarea se va reallza astfel:

Extindere reţea electrlcă prin pozarea subtemnă a unui racord electric pe un
traseu ce pleacă din Staţia Militad până Ia postul de transformare nou — ce va fi amplasat Tn
lnclnta lmobilului situat in b.dul Timisoara nr.58J, traseu ce va avea lungimea pe domeniul
publlc de 1430 mt, De ta teşirea dIn Staţia MHttari până ta intrarea pe proprietatea imobilului
allmental, mcoWul electńc va fi pozat pe următorul traseu:

- subtraversare Iinii CF prin for odzontai diriiat, pánă pe str. Uniei, in
dreptui terenulul cu nr. 52. Traseul continuă paralel cu Iinla CF până ia str. Valea Lungă, unde
subtraversează Iiniile CF prin foraj dirijat, apoi va subtraversa str. Valea Lungă ęi traseul va
continua pe str. Uniei pe troluawl aferent nr. pare $nă Ia str. Molneşli. Pe str. Moineti,
mcordul eleclrlc va fI pozat subteran prin trotuawl nr. pare, va sublraversa str. Moineşti inainte
de Intersecţla cu str. Furlunei, continuând prin trotuaml nr. impare până in đreptul imobiluiui
aľimeniat, apoi traseul va continua pe proprietatea imobilulul.

Bd. Rena EÇabeIa nr 47, cod poştaI 06W13 seao,6 Biamşu Aomäsia
-
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- urmare a verificădi efectuate pe teren în data de 22.08.2018, s-a constatat că există
vegetaţie spontană pe Iraseul racordului eleclric cuprins între - ieşirea din Staţia electrică
Militari, str. Uniei - paralel cu Iiniile CF- până Ia str. Valea Lungă, Facem precizarea că, pe
tronsonul paralei cu Iiniile CF există o porţiune de traseu unde nu a putut fi verificat deoarece
terenui era ingrădit.

De asemenea, in proximitatea traseului racordului electńc din trotuawl aterent str.
Moineęti există arboń din speciile Platanus (platan) i Acer (arţar) plantaţi in alveole. Lăţime
trotuarului este între 2,5m - 4,0 m.

In urma analizării documentaţiei depuse l a conslatăńlor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privInd aprobarea Normelor de protecjie a spaţtlior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabll conditionat execuUel
Iucrăňi menţionate, asđel;

-Ececuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de MedIu
dIn cadrul PrImăriei MunicIpIuluI Bucureştl, având obligaţia anunţădi direcţiei noastre cu 5
zile înainte de inceperea lucrădi, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

-in proximitatea arborilor/arbuştilor menonaţi, săpăwra se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugä sistemul radicular aI
materîalului dendrologic.

-In timpul Iucrăńlor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpäturilor (executatn manual) la ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă de arbori
(D>7cm) dIn proximitatea traseului Iucrării, conform SR 8591/1997 Re(eIe edilitare subterane.
Condiţii de amplasam, evitându-se secţionarea rădădnilor, đepunerea pământuluI sau altor

maieriale în jurul arborilor sau răriire&wperea ramurilor płin manevrarea uHlajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 nu sunlem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prâbuşirea materIaIuk dendrdogic, Dacă Ia većďicănle
ulterioare (12 Iuni de Ia IW,alizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic atlat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuiril exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
-!n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea lucrării aveţi obllgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificawl de

Urbanism nr. 78R11586626 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planuńle anexă I in baza planul de coordonare (planeIe 1-2), avizat de administratoril
reţelelor tehnico-edilitare.

Având in vedere situaţia juridică actuală a terenului ce urmează a fi afectat de Iucrări
cuprins intre Slaţia electrică Militari i str. Liniel, penlw orice modificare apărută In traseul
luqrăril ulterĺor emiterli acestui aviz, aveţi obllgaţla soţicitării revizuirii acestuia inainte đe
inceperea execuţiei lucrMi.

Prezentul act este valabil numai in prezenţa avizului emis de CN CFR.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va

fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiawl
Iucrării, respectiv execulantul, sunt răspunzători de nerespeclarea celor menţionate în
prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabllltate 1 an de Ia data emherii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mriapa POPA

X\ ţ$?'' Înlocmit,

\ lnsp. DandINESCU

AedD.v.15exJ24.oe.2015- prazenld aviz a iost postat pe $ile.J PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •

;: ;: :
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
ItI ZOII 1ÁOÄTO iĄ u::ru.i

Nr.4614,743W 1629910,1648875/

CĂTRE,
S. C E- ĐISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

Bulevardul Ion Mihslache nrAl-43, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă -

ADMINISTHATiA STRAZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancúţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBUC SECTOR 2
os. Electronlcli, nr.44, secLor 2, Bucureti

ľ

Scopul Iucrărü: “Allmentare cu energie electrlcă a Imobflului cu adresa stť. Zidurllor
sector F

Având în vedere solicitarea depusă de ac. E- DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. pńn
domnul Nicolae MateI — în calitate de imputemicit, inreglstrată Ia P.M.B. cu
nr.1629910/31.052018 şi Ia Direcţiä de MedIu cu nr.4614/04.06.2018 i completată cu
documentaţia înreglstratä Ia P.M.B. cu nr.1648875f03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.743W06.08.201 8, prin care se solIcită emiterea avizulul de specialitate privind executarea
Iucrăńi AIiméntam cu energie &ect,ică a imobllului cu adresa str. Zduńiör nr.22-30, sector
2" vă comunlcăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cerbflcat de Urbanism nr.296R/1615826 din
03.05.2018 emis de Pńmâria Munlclplului BucureştI împreună cu planul anexă, MemorIu
jusufirstiv. Fia de soluţie ‘- 5.Q9.2017 emIsă de E-Distńbuţie Muntenia SA, Aviz
nr, w24.05.20l8 emis de AdńlinistraŞa Domeniulul PubIIc Sector 2, Aviz de traseu nr.

.06.2016 emls de AdministraţIa Străzilor Bucureşti1 Clasarea NotWcăńi
J17.05.2D18 emIsă de Agenţia pentru Prn'ndia MłluIui Bucureşü, Act de aliplre

autenűfîcat sub .20 17 de Notar Public- ‚ avize indlviduale đe
Ia Apa Nova Bucureşb, R.A.D.E.T, Disińgaz Sud Reţele, Telekom Romania Communlcalions
S.A., R.A.T.B., Luxten, Netclty Telecom, plan de incadrare ln zonă), lucrarea constă in:

• extinderea reţelei electdce pńn pozarea subterană a două cabluri electdce noi JT,
astfet

Ácablul nr.1 — alimenlat din postui de transformare PT 3151 exislent in aleea
adlacentă blocuiui 445 din Măgura Vulturului, pozat subleran Tn troluarul Iateral đinspre blocul
445 până Ia parcarea din Iateralul postului de transformare PT2854, unde va intersecta traseul
cablulul nr.2. Lungimea traseului până Ia intersecţia cu traseul cablului nr. 2 este de 58 m;

đcablul nr.2 — alimentat dIn postul de transformare PT 2854 existent Ia intersecţia
dintre str. Măgura Vulturului i aleea Măgura Vulluwlui (fostă Meliţei), pozat subteran prin
parcarea din Iateralul postulul de transformare, va intersecta cablul nr.1 după care traseul celor
două cabiuri va fi comun prin parcarea de Iângă imobilul cu nr. cadastr& IE 207492, apoi prin
aleea de acces aferentă blocului nr. 436 din str. Ritmului, va subtraversa pe o Iungime de 21 m
str. Ritmului in dreptul Imobului cu nr.15 i va continua prin trotuawl nr. impare din Str. Ritmului

Bd Rena EJsabeIa nr 47, 1 poşl& O&013, sdor 5. Buanşu Aon*
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5l m, pánă in dreptul imoüdului cu nr, 19A (ła limita de propŘeiate dreapta) unde canalizaţia
lactńcă va pătrunde pe propriotate privată spre FDCP ďn incinta imobilului alimentat.

Lungiinea traseului canalizaţiei dectrice proecte ui pttöc este de 227 m,
aceasta fiind pozată subteran in şanţ deschs prtn"% a I
Ritmului se va executa prin foraj orizontal dirijat Traseul Iucrărä nu va afeda vegetaţia din
proximltatea acestuia.

- conform constatärilor de pe teren din data de 22.08.2018, pe traseul Iucrării nu
există vegelaţie. In proximltatea acestula, in Irotuawl nr. impare din str. Ritmului există plantaţi
in alveoie, in aljniamenwl stradal — exemplare de arboń din specia Twcus (tisa). De asemenea,
aleea de acces aterentă blocului nr. 438 din str. Ritmului este mărginită de gard vĺu format din
arbusti de Hiblscus.

In urma analizăril documentaţiei depuse şI a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţflor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureştl, vă facem cunoscut avlzul favorabil condlUonat execuUel
IucrărH menUonate, astfel:

- În proximitatea arbororIarbuştiIor menţionaţi, săpätura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor cn teręn care să nu distrugă slstemul raďicular al
materialulul dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrării, prin menţinerea dlstanţei săpătuńlor Ia cel puţln 1 .Om - 1.5
m faţă de arbori, conform Sf3 8591/1997 Refe!e edilitare subtemne. CondIţü de ampfasare,
evităndu-se secţionarea rădăclnhlor, depunerea pământului sau altor maieriale in jurul arborilor
sau rănireWruperea ramudlor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respeclate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzătoń de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verWcăńla
ulterioare (12 luni de Ia finatarea Iucrării) se constală uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrăńi, aveţi obllgaţia inlocuĺńi exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorli eventualelor prejudicii produse prin prăbuşIrea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrlsare sau de toaletare, iar la
finallzarea Iucrăril aveţi obligaţia aducerii terenulul Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
& arboiilor, existând rIscul secţionăril acestuia, defdşarea materl&ului dendrologic se va realiza
nümai după cbţinerea unuI aviz de specialitate emis in baza uflei sollcltăń punctuale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specifcate Tn Certificatul de
Urbanism nr. 296W1615826 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună

•cu planul anexă, in baza pfanului de coordonare avizat de administratorii reţelefor tehnlco
edilitare, prevum i a celor speclficate in flşa de soluţie nr. 00800806/05.09.2017 emisă de E
Distribuţie Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută in lraseul Iucrădl ulterior emitedi
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii inainte de începerea execuţlei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Ilt. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.&M.& nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabllltate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Insp. Daniela VOINESCU
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Către : D-na
E-maiI:

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

a imobilului cu
depuse (CU
Notificării nr.
Aviz Comisia

u tehnic, Aviz
de traseu nr.
de graficul de

din

proiectăhi nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 2442,8099116127591653149/
&SE21E

POMÂNIA
1011 2rn8 I sÁDÁTDnrMMP0EUNÁ

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor
$ sector 1, Bucureşti

Refitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B cu .nr1612759/02.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2442/03.04.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1653149/21.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8099/22.08.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind Iucrării “Alimentare cu energie electrică
adresa str. Verbinelor sector 1", conform documentaţiei
nr. ‚ a planurilor anexate, Clasarea

.:emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
tehnică de circulaţie nr însoţit de plan anexă, Memori
favorabil nr. emis de Primarul sectorului 1, Aviz

emis de Administraţia Domeniului Public sector 1, însoţit
execuţie aI Iucrării, act de proprietate, Autorizaţie de construire nr.

insoţită de plan anexă, Autorizaţie de construire nr.
însoţită de plan anexă, Aviz comisia de coordonare a

emis de PMB, PIan de coordonare reţele edilitare semnat de deţinătorii de
reţele, Proces verbal de situaţie din 03.07.2018, plan detaliu groapă de Iansare), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 300m, astfel:

• subteran cu racordare din PTA 7353 existentă pe str. Curtisoara, cu subtraversarea
str. Curtisoara, prin trotuatul b-dului Petrilă, subtraversează str. Verbinelor, continua
prin trotuarul str. Verbinbelor până în dreptul imobilului alimentat.

• fără afectarea arborelui situat în vecinătatea groph de Iansare în vederea
subtraversării str. Verbinelor.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrărfl) de 1 m — 1.5 m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poşlal 050013. sedor5, Bucureşti, România
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În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

Fentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La•finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 defrisare safl
toaletare. -

Execuţia Iucrării în dreptul arbóřélui situat în apropierea gropii de lansare ŘÖ
str. Verbinelor se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu,
având astfei obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea
lucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĄLu ii

Intocmit

Q

Red:P.RJ3ex.-28.08.2rn8 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB - ‚ţj J
pe data de
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Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
FAVEO CONSULTING S.R.L. pentru domnul ‚ înregistrată Ia RM.B. cu
nr.1621260/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3341107.05.2018 i completată
cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652001/14.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.7959/20.O8.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe aĺea
de acces i spaţiu verde aferente imobil cu r de pe bulevardul Eroi/or, sector
5", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de, Urbanism nr, I din
25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă vizat
spre neschimbare, Memoriu tehnic/pe specialităţi, Ordin de Iucru, Acord de acces
Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sud
Reţele, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz de traseu emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea Notificării nr. .02.2018
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de donaţie autentificat
sub nr 11.05.2012, PIan de coodonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, PIan de încadrare în zonă), Iucrarea se va executa astfel:

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă de tip RP PE 100
SDR1 1, Dn 63 mm - montată subteran, cu racord în conducta de gaze naturale
existentă în spaţiul verde aferent imobil cu nr.19 (bloc A1) din b.dul Eroilor. Traseul
conductei nou proiectate va pomi din punctul de cuplare Ia conducta existentă, va
străbate carosabilul aIeü de acces dintre blocurile A1 ş A2 din b.dul Eroilor pe o
Iungime de 24 m, până în aleea de acces în scara blocului B1 din b.dul Eroilor, de
unde va traversa subteran spaţiul verde aferent aceluiasi bloc pe o Iungime de 15m,
apoi va traversa subteran carosabilul din parcarea aflată în Iateralul blocului B1, până
în dreptul imobilului cu nr. din str Thoma Ionescu unde conducta va avea cap
terminal. Lungimea traseului conductei nou proiectate va fi de 70 mI.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 ř;v
Direcţia de Mediu

ROMANIA
lltl fl11 I AIT3IM MPEUNA

Nr. 3341, 795911621260,1652001/ y1

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr 25, cam. B -101 sector 6, Bucuresti

Spre ştflnţă; -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucureşti

Obiectuţ Iucrării: “Extindere conductă gaze naturale .şi branamente pe aleea
acces I spaţiu verde aferente imobil cu 1 de pe bulevardul Eroilor,
sector 5"

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România
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- reaflzare branament de gaze naturale racordat Ia noua conductă de distribuţie
gaz natural - nou proiectată până Ia firida de distribuţie care va fi montată pe
proprietatea imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate cu domeniu public, cu acces
din acesta Traseul bransamentului va fi de 3 mI.

anţuI pentru pozarea conductei va fi de 1,2 m adâncime i respectiv 0,4 m
Iăţime. ln aleea de acces, conducta va fi montată în carosabil, Ia 1 m faţă de
marginea acestuia.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2018, s-a constatat că
traseul Iucrării afectează

• spaţiul verde aferent blocului A1 din b.dul Eroilor, în acesta fiind Iocalizată
vegetatie spontană si împrejmuire din gard metalic i gard viu — Hibiscus. De
asemenea este Iocalizat 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0= 15 cm, h=4-6 m

• spaţiu verde aferent blocului B1 din b.dul Eroilor, în acesta fiind Iocalizat
următowl material dendrologic: 1 ex. TiIIia sp. (tei) 0= 20 cm, h=4-6 m, 1 ex.
Abies (brad), 0=20 cm, h=4-6 m, 1 ex. TiIIia (tei ) 0=45-50 cm, h=10-15 m,
1 ex. Abies alba (brad alb) 0= 20-30 cm, h=7-8 m Iocalizat în Iateralul blocului
B1, plante perene, tufe de Iiliac. De asemenea, există împrejmuire metalică i
9ard viu.
In urma analizării documentaţiei depuse, În conformitate cu H.C.G.M.B.

nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrărfl se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea IucrărU, Ia tel. 021/305.55.00,
interior 4t08

- In timpul executării Iucrărilor se vor respecta distanţele minime (1,5 - 2.0.m)
între reţelele de distribuţie sau instalaţflle de utilizare subterane a gazelor naturale i
arborii menţionaţi, conform prevederilor art3.12, NTPEE — 2008, respectiv SR
8591/1997- Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare, Vă facem cunoscut că
în cazul în care această distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de
eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

- In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manua] sau utilizând o tehnolo9ie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrăńlor executantul Iucrării va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

- Arbuştii, tufele de trandafiň şi plantele perene afectate de Iucrare vor fi
transplantate în altă zonă a spaţiului verde, neafectată de Iucrare, Se va contacta
administratorul spaţiului verde, în speţă Administraţia Domeniului Public Sector 5 în
vederea asigurării prezenţei Ia execuţia Iucrării, a pregătirii terenului şi deciderea
Iocului de transplantare aI materialul dendrologic (tufe de Iiliac, plante perene), dacă
va fi cazul. lnainte cu 5 zile de începea Iucrărilor, se vor afişa informaţii referitoare Ia
îucrare pentru întiinţarea asociaţiilor de proprietari/locatari din blocurile A1 i
respectiv B2 privind posibilitatea afectărh materialului dendrologic prezent în spaţiile
verzi aferente blocurilor, cu excepţia arborilor, caz în care se vor transplanta într-o
zonă neafectată de Iucrare din aceIaşi spaţiu verde, Se va permite prezenta unui
reprezentant aI asociaţiilor de proprietari/Iocatari în momentul execuţiei Iucrărfl.

- Execuţiei Iucrării se va întrerupe în intervalul orar 13:00 - 14:00, pentru a
nu tulbura Iiniştea Iocatarilor/proprietarilor prin producerea de zgomote, alarme sau
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prin folosirea oricărui aparat electric sau electronic care generează zgomote sau
vibraţU.

- Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia
finalizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în
apropierea traseului Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi
suportarea contravalorii eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor/arbuştilor, existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale.

- La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială şi
în cazul în care, gardul viu din proximitatea traseului va fi afectat de execuţia
Iucrărilor aveţi obligaţia replantării acestuia.

Avizul de faţă este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul
Culturii i Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şí cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 25.01.2016 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă vizat spre neschimbare i în baza
planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru
orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariai

Întocmit

Insp. Daniela OINESCU

Red:D.V../4ex./27.Oa.20l8 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
‚. -

http;//v,.omb.roJinstitutii/nrimari&directiiJdirectia mediuĺavize arbori in consuflare/avize arbori in consultare.php 3 I oF / ť
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .;lł;:'%..:.:.::.

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
191S n1[ ISÁDÁTOPľMrAcEUNA

Nr.4916,8050/1631831,1652391 .. 201& —

CĂTRE,
IMSAT GROUPE S.A.
DIRECŢIA INSTALAŢII I AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, corp 8, et, 3, sector 6, 061072, 8ucureti

Spre tHnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, Bucureşti

CQNSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr44, sector 2, Bucuresti

Qbiectul Iucrărü: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62
000-1 pe str. TonyBulandra, sector 2"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631831/O8.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4916/11.06.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1652391/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr8050/21 .08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executărea Iucrării “Lucrări de mnĺocuire stâlpi deterioraţi conform CPV 452 62 000 -1
pe str. Tony Bulandra, sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr ) din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1/08.06.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 2 Bucuresti, Aviz de traseu
nr. U15.O6.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
nr. 26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie—PMB, Aviz de principiu
emis de Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe
aferente, Avize individuale emise de Apa Nova Bucuresti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud
Reţele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-DistribuUe Muntenia,
Luxten) lucrarea constă în:

• înlocuirea unui nr de 15 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru
tramvaie i trolebuze existent pe str. Tony Bulandra, prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţi fundaţilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţfl a stâlpilor noi, în trotuare, dispui în aliniament

bilateral, Ia limita trotuarului — conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus i
a pIanuui anexat Ia acesta;
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— montarea corpurilor de iluminat i a elementelor de prindere pe stâlpi,
astfel încât să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i
pietonal pe timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe
noii stâlpi;

demontarea stâlpilor vechi;
Stâlpii RATB înlocuiţi pe str. Tony Bulandra poartă numere de
inventar:1 ‚2,4,8,9,1 8,19,20,22,24,25,26,30,32,35.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa
manual. Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i
Amenajarea Teritoriului — PMB, Ia pichetarea fundaţfllor noilor stâlpi poziţia fundaţiei
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta
coronamentul sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul
arborilor din proximitatea Iucrărü. Fundaţflle stâlpilor tip RATB au următoarele
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxIxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat
următoarele:

- stâlpul nr. 1 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 2
din str. Tony Bulandra. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent. Nu
există vegetaţie În proximitate;

stâlpul nr.2 existent în trotuarul nr. impare din str. Tony Bulandra, în
platbanda de Ia marginea trotuarului, Ia intersecţia cu str. Vatra Luminoasă. Stâlpul nou
proiectat se va monta în dreapta celui existent. La 3.0 m de stâlpul existent, În partea
dreapta există un ex. Tilia (tei) cu O=25cm, h=8-lOm, faţă de care se va păstra distanţa
minimă de 1.5 m;

— stâlpul nr.4 existent în trotuarul nr. pare, în platbanda verde de Ia
marginea trotuarului, în dreptul imobilului cu din str. Vatra Luminoasă. In
stângă, Ia 2.0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), O=15-2Ocm, h=8m, iar în
partea dreaptă, Ia 2,5 m de stâlpul ce se va demonta există plantat un ex. Tilia sp. (tei),
O=3Ocm, h=1 0-1 2m. Stâĺpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

— stâlpul nr.8 existent în platbanda din trotuar, în dreptul imobilului cu
r din str. Tony Bulandra. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui
existent, In partea stângă a stâlpului:existent, Ia 2,5 m de acesta este Iocalizat un ex:
Tilia sp.(tei) cu O=20-25cm, h=7-8m ‚ iar în partea dreaptă, Ia 4,Om de stâlpul existent
este Iocalizat un ex. Tilia sp. (tei) cu O=3Ocm, h=7-Bm;

— stâlpul nr.9 existent în trotuarul nr, pare din str. Tony Bulandra, în
dreptul imobilului cu IE 217012 (Ia Iimita de proprietate stânga). Stâlpu/nouproiectatse
va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea Iucrărfl nu există vegetaţie
afectată;

— stâlpul nr 18 existent în platbanda din trotuarul nr. impare din str.
Tony Bulandra, în dreptul imobilului cu r L In proximitatea acestuia, în partea
stângă, Ia 3.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu O=15-2Ocm, h=6-7m.
Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent;

— stâlpul nr.19 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.
46 din str. Tony Bulandra. In proximitatea acestuia, în partea stângă, Ia 3.0 m de
acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu O=2Ocm, h=7-8m. Stâlpul nou proiectat se
va monta în stânga celui existent;

— stâlpuĺ nr.20 existent în platbanda din trotuarul nr impare, în dreptul
Garajului RATB — Vatra Luminoasă, aproape de Iimita de proprietate a acestuia. In
proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, Ia 2.5 m de acesta există plantat un
ex. Tilia sp. (tei) cu O=lScm, h=7-8m, iar în partea dreaptă există plantat un ex. Tilia
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sp. (tei), cu 0=l5cm, h=7-Bm, Ia 6.0 m de acesta. Stâlpul nou proiectat se va monta în
dreapta celui existent;

— stâlpul nr.22 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul
Garajului RATB — Vatra Luminoasă, aproape de Iimita de proprietate a acestuia. In
proximitatea stâlpului existent, în partea stânga-spate, la 1.0 m de acesta există plantat
un ex. Acer sp. (arţar) cu 0=6Ocm, h=13-14m. Stâlpul nou proiectat se va monta în
dreapta celui existent;

— stâlpul nr.24 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul
Garajului RATB — Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. ln
proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, Ia 1.0 m de acesta există plantat un
ex. Tilia sp. (tei)-bitulpinal cu 0=2Ocm, h=7-8m, iar în partea dreaptă există plantat un
ex. Tilia sp. (tei), cu 0=1 5cm, h=5m, la 1.5 m de acesta. StâĺpuI nou proiectat se va
monta în dreapta celui existent;

— stâlpul nr.25 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
ln proximitatea stâlpuiui existent nu există vegetţie. StâIpul nou proiectat se va monta
în stânga celui existent;

-—

— stâlpul nr.26 existent în platbanda din trotuarul nr impare, în dreptul
Garajului RATB — Vatra Luminoasă, aproape de Iimita de proprietate a acestuia. In

— proximitatea stâlpului existent, în partea dreaptă, Ia 1.0 m de acesta există plantat un
ex. Tilia sp. (tei) puiet. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celuk existent;

____

— stâlpul nr.30 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul
Garajului RATB — Vatra Luminoasă, aproape de Iimita de proprietate a acestuia. In
proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, Ia 3.0 m de acesta există plantat un
ex. Fraxinus sp. (frasin) cu 0=5Ocm, h=lOm, iar în partea dreaptă există plantat un ex.
Tilia sp. (tei), cu 0=lOcm, h=4m, Ia 2.0 m de acesta i un ex. Ailanthus altissima (fals
oţetar) cu 0=3Scm, h=7m. Stälpulnouproiectatse va monta în dreapta celui existent;

— stâlpul nr.32 existent în trotuawl nr. impare, în dreptul imobilului cu
‚ aproape de Iimita de proprietate a acestuia. Stâ/pul nou proiectat se va monta

în stânga celui existent, Nu există vegetaţie în proximitatea Iucrării;
— stâĺpul nr.35 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului u .

Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, în proximitate neexistând
arbori afectaţi de Iucrări.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conđitionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Operaţiunea de pichetare a Iocului de montare stâlpi RATB noi se va
executa numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile
înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectareaídistrugerea
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare,
precum I păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus
(conhorm anexelor la avizul de principiu emis đe Direcţia de Urbanism) i conform
SR 8591/1997 Reţeie edŕiitare subterane, Condiţii de amplasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau aitor materiale în jurul arborilor sau
rănire&ruperea ramurilor.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.
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- În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialuIui dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea
gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor sau
coronamentului, existând riscul secţionărfl/deteriorării acestora, execuţia Iucrărilor va fi
oprită i reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru
defrişareaítoaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. . ) din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i este valabil numai în prezenţa
avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
IucrărU.

____

Nerespectarërčelor menţionate în prezentul aviz atrage duLfsine anularea
acestuia I va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

J
Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

-4

Red:D.v../4ex.I 28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http;//www.pmb.roíinstitutiiĺQrimari&directií/directia mediuŕavize arbori in consultare/avize arbori in consult
are.php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

P0 MAN IA
lţS 2OS I SÁPAATOPIM MPPEUNÂ

Nr.4917,8057/1631821 ‚1652421 ťł2 (r

CĂTRE,
IMSAT GROUPE SA
DIRECŢIA INSTALAŢII I AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, coîp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureti

Spre tUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform ČPV 452 62
000 -1 pe str. Matei Voievod, sector 2"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631821/08.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4917/11.06.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652421/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8057/21.08.2018 prin care se solĺcită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării «Lucrări de înĺocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Matei
Voievod, sector2' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism 5 din
03.05.2018 emis de Primăria Municioiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea Notificării nr .06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 2 Bucuresti, Aviz de traseu nr 15.06.2018 emis
de Administraţia Străzilor Bućuresti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie—PMB, Aviz de principiu
emis de Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente,

Q Avize individuale emise de Apa Nova Bucureti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom
Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) Iucrarea constă în:

. înlocuirea unui nr. de 7 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie i
trolebuze existente pe str. Matei Voievod, prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţia fundaţülor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispusi în aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuarului — conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus i a
planului anexat Ia acesta;

— montarea corpurilor de iluminat i a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât
să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i pietonal pe timp de
noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe noii
stâlpi;

— demontarea stálpilor vechi;
Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual.

Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea
Teritoriului — PMB, Ia pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei acestora va fi aleasă
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astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea
distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul arborilor din proximitatea Iucrării. Fundaţüle stălpilor
tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 113 x 1,65 m (LxIxH).

• urmare a verificărH efectuate pe teren in data de 27.08.2018 s-au constatat
următoarele:

— stâlpul nr.37 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul coIii nr.52 din str. M.
Voievad. Stâlpul nou proiectat va fi montat in proximitatea celui existent, în
stânga acestuia, Nu există vegetaUe in proximitate;

—stâlpul nr.2 existent, montat in trotuarul nr, pare din str. M. Voievod, in dreptul
parcării de Ia intersecţia cu str. Popa Nan. Stâlpul nou proiectat se va monta în
stânga celui existent, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată;

—stâlpul nr.49 existent, montat în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
din str. M. Voievod. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar
în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată;

—stâlpuĺ nr.51 existent, montat in trotuar, în dreptul imobilului cu ‘din str. M.
Voievod. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent iar în
proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată;

—stâlpul nr.81 existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, in dreptul
imobilului cu (Ia Iimita de proprietate stânga). Stâlpul nou proiectat se va
monta în stânga celui existent, iar în proximitatea Iucrărü nu există vegetaţie
afectată;

—stâlpul nr.87 existent, existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod,
în dreptul imobilului cu i 7. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui
existent, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată;

—stâlpul nr.89 existent, montat în trotuaruł nr. impare din str. M. Voievod, în dreptul
imobilului cu nr. 1 din str. Mătăsari. Stâlpul nou proiectat se va monta in stânga
celui existent, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată;

ĺn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei lucrării
menţionate, astfel:

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Amplasamentul Iucrării se află partial in zona protejată nr.5 — Carol, motiv pentru care
prezentul aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i Identităţii
Naţionale.

Preznntul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirH înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage anularea acestuia ş va fi
sancţionată conform art.4, ht. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTÍV,L .

Simona-Mariana PbPĄď'\3 -‚

r4%0Ăt»

“f ( “

Intocmit,
Insp Daniela VOINESCU
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http://wwwmb.ro/insţitutii/pdmari&directii/directia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultarephp

pe data da :ioď

Bd. Regina Etisabeta nr 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.Ooint. 4016
http ://www.pmb ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
IOIS OlS I SÄPBMtPIM IMPPEUNÁ

Nr. 6524, 7759/11643033, 16507921/ 1ÜIÔ

Către: SC sinius PROIECTARE STUDII SRL
Strada Costisa nr. 24, sectorul 6, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă potabilă, branament de apă pentru incendiu i
racorduri de canalizare pentru imobilul din soseaua Dobroesti ‚ sector 2, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1643033//16.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 65241/17.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B nr.
1650792//09.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7759/110.08.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate privind executarea IucrărH Branament de apă potabUă, branament de
apă pentru incendiu i racorduri de canalizare pentru imobflul din .oseaua Dobroeti
sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 23.05.2018 emis de
Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificării ‘/21.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti),
Iucrarea se va executa, astfel:
- branamentuI de apă potabilă va avea Iungimea de 5 m i se va racorda Ia conducta de apă
existentă în spatele blocului 11 D din oseaua Fundeni
- branamentuI de apă pentru incendiu va avea Iungimea de 5 m i se va racorda Ia conducta de
apă existentă în oseaua Dobroeti;
- racordurile de canalizare vor avea Iungimile de 1 3m, respectiv 5m ş vor colecta ş evacua apele
uzate în canalele publice din oseaua Dobroe$i i din aleea din spatele blocului 11 D din oseaua
Fundeni nr:6;
- urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 28.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrărfl sau în proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirH

inainte de începerea execuţiei IucrărH.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr.
din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre

neschimbare si are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PĆPA -

o Intocmit
claucua ‚Istçtescu

‘‘1Red: C.I./3ex — 26.08. 01 rezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:flwww.pmbro/institutii4rimań&directii/directia mediuţavize arbori in consultare/avize arboh in consultarephp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
WIS ZOIBIS.&r4JÁTOPIM i,.PflCUNÁ

Nr6738,760911644227,1 6496641 201F

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: ‘Álimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Sandu Aldea nr. ‚ sector 1, Bucuresti"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT &R.L. prin domnul
inregistrată Ia P.M.B. cu nr1644227/19.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.6738/20.07.2018 i competată cu documentaţia înregistrată
la P.M.B. cu nr.1649664/07.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7609/08.08.2018,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate prívind executarea Iucrărfl
Alimentare cu energie electrică a imobfluĺui situat pe strada Sandu Aldea nr.
sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,

Q Memoriu justificativ, Aviz nr. . 16.05.2018 emis de Ministerul Culturfl i Identităţii
Naţionale, Av17 de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector ‚ Clasarea
Notificărfl nr.... .02.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Act de proprietate pentru imobilul alimentat, Avizele individuale emise de
administratorU reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

.

Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric de
JT alimentat din postul de transformare PTS 400 existent în trotuarul din str. AIex.
Constantinescu (în dreptul blocului 138), pe un traseu ce va strtăbate trotuarul nr
impare al str Alex. Constantinescu, subtraversează str. Av. M. Gh. Stâlpeanu,
continuă prin trotuawl nr, pare din str Av. M. Gh. Stâlpeanu, cu subtraversarea
străzilor Av. M. Petre Creţu ş str. Av. Mircea Zorileanu, apoi va continua prin
trotuarul nr, pare din str. Sandu Aldea, până la noua CF —cutie de furnizare montată
la Iimita de proprietate dreapta a imobilului din str. Sandu Aldea nr.64. Lungimea
traseului racordului electric proiectat va fi de 550 mI. Racordul electric va fi pozat în
trotuar, Ia o adâncime de 0.8- 1.0 m, în anţ deschis de lăţime 0.6 m.
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie. In proximitatea traseului, s-a înventariat
următorul material dendrologic:

(în trotuarul nr, pare din str. Sandu Aldea de Iăt.=2.00m, de Ia până Ia
intersecţia cu str. Av. Gh. Stâlpeanu):

- 2 ex. TiIIia sp. (tei), 0=40 cm-80cm, h= 15-18 m, în dreptul imobfl i ;
- 2 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=20 - 25cm, h= 7 m, în dreptul imobfl

3;
- 1 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=20 cm, h= 5 m i 1 ex. Salix sp.

(salcie) puiet, în dreptul imobflului t

- 2 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=7-10 cm, h= 5 m, în dreptul imobfl
r ;

- 2 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=10-15 cm, h= 7 m, în dreptul imobil
3;

(trotuarul nr, pare din str Av. M. Gh. Stâlpeanu, Iăţ=2.Om,):
- 1 ex. Plananus acerifolia (platan), 0=10 cm, h= 5 m-bitulpinal;
- 1 ex. TiIIia sp. (tei), 0=35 cm, h=15 m, prezintă scoarţă Iipsă i început

declin biologic, în dreptul imobil nr.26;
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin,), 0=30 cm, h=10 m, in dreptul imobU cu i 1;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin,), 0=30 cm, h=10 m;
- 2 ex. TilIia sp.(tei), 0=40 cm, h=15 m, in dreptul imobfl cu
- 2 ex. TiIIia sp.(tei), 0=40 cm, h=15 m, in dreptul imobfl cu
- 2 ex. TiIIia sp.(tei), 0=15/80 cm, h—5/20 m, în dreptul imobU cu
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin,), 0=10 cm, h=5 m;
- 1 ex. TiIIia sp. (tei), 0=30 cm, h=10 m, în dreptul imobil cu
- 3 ex. Prunus cerasus (visin), 0=10 cm, h=5-7 m, în dreptul imobfl cu

(în trotuarul nŕ pare din str. AIex. Constantinescu, Iăţ=2.OOm):
- 1 ex. Ulmus (ulm), 0=80 cm, h=15-18 m, în dreptul bloc 138- Ia

subtraversarea str I.Mărăsescu;
Precizăm faptul că, pentru arborele care prezintă scoarţă Iipsă .şi început de

declin biologic, având în vedere faptul că în trotuarul din proximitatea acestuia se va
executa traseul reţelei electrice .şi pentru evitarea prăbuirÜ arţorelui Ia condiţii meteo
nefavorabiże, s-a emis un aviz de defrisare către administratorul terenului, respectiv
ADPSI.

Tn urma analizăńi documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- In proximitatea arborilor menţionaţi mai sus, săpătura se va executa manual
sau utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicularal materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1-1.5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în iurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazui în care nu sunt respectate condiţUle menţionate,
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finaflzarea Iucrării)
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării,

Bd. Regtna Eflsabeta nr. 47, cad paştal 050013, seclar 5, Bucureşti, Ramânia
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înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicU
produse prin prăbuşirea acestora.

- Lucrările de execuţie a traseului racordului electric in dreptul arborelui cu
scoarţă Iipsă i aflat în început de declin biologic (menţionat în inventarul de mai sus)
vor fi realizate după execuţia Iucrărilor de defriare ęi scoaterea rădăcinilor arborelui
menţionat, Iucrări executate de administratorul Iegal aI terenului, respectiv ADP S1.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în
traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărU revizuirii înainte de
începerea execuţiei lucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine
anularea acestuia i va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i
are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

întocmit,
lnsp. Daniela VOINESCU

o 4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:ţş.ţ.:.

ŔOMÂNIA
i recţia de IVledi u

Nr. 768311165012811 ‘. 1 ER 2L1

Către: SC ANTQPREST ACTIV SRL
Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale cu conducte i intaiaţii de
racordam MP din PE 100 SDR 11, pe strada Barbu Văcărescu, strada Fabrica de Glucoză,
strada Chefalului, sectorul 2

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureşti cu nr.
1650128//08.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7683//09.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speciaiitate privind executarea iucrării Reabilitare reţea de distribuţie
gaze naturale cu conducte şi intalaţU de mcordare MP din PE 100 SDR 11, pe strada Barbu
Văcărescu, strada Fabrica de Glucozä, strada Chefalului, sectorul 2, vă comunicăm
următoarele:
oconform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. - din data de
06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărh nr. /13.11.2017, PIan de
coordonare emis de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare i straaai, Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 2804m, astfel:
• reţeaua nou proiectată va avea o Iungime totală de 2273m (conducta = 203Dm ş
branamente = 243m);
• reţeaua care se upgradează va avea o Iungime totaiă de 531m (conducta = 473m ş
branamente = 58m);
- prin carosabilul străzii Fabrica de Giucoză, de Ia intersecţia cu Calea Floreasca până după
strada George Constantinescu, prin carosabilul bulevarduiui Barbu Văcărescu i prin
carosabilul străzii intrarea Chefaiului;
o urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, astfel:
- 2 exemplare din specia Gleditsia (glădiţă), h 15-16m, e 30-35cm, Ia o distanţă de 25m unuI
faţă de celălait, Iocalizate în proximitatea bransamentului aferent imobilul din Calea
Floreasca;
- 1 exemplar din specia Gleditsia (giădiţă), h 15, O 3Ocm, Ia o distanţă de 3m de Iimita de
proprietate, Iocalizat în proximitatea bransamentului aferent imobilul nr.
- 2 exemplare din specia Gleditsia (glădiţă), h io-is, e 30-4Ocm, Ia o distanţă de 4m unuI
faţă de celălait, Iocalizate în proximitatea bransamentului aferent imobilul j

- spaţiu verde cu gazon plantat ş subarbu$i din specia Tuia pe bulevardului Barbu
Văcărescu ia intersecţie cu strada Fabrica de Glucoză;
- 5 exemplare din specia Querus Robur (stejar), h 6-8m, O 20-25cm, în alveole pe trotuawl
bulevardului Barbu Văcărescu, în dreptul imobiiuiui i în proximitea conductei
proiectate;

Bd. RegiiaEIabeta nr.47, cod po$a1050013, sedor5, Rucure$i,
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- 3 exemplare din specia Querus Robur (stejar), h 6m, e 20-25cm, în alveole pe trotuarul
bulevardului Barbu Văcărescu, în dreptul imobilului nr. 313-315, in proximitea conductei
proiectate.

In urma analizărb documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării. Execuţia
Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore
înainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

Lucrarea se va corela cu investiţia Lărgire oseaua Fabrica de Glucoză, între
Calea Floreasca i şoseaua Petricani — inclusiv reţele de utihtăti din culoarul investiţiei i
conform celor menţionate în Certificatul de Urbanism din 06.10.2017
reabilitarea reţelei de gaze naturale se va executa înainte de modernizarea dwmului.

Dacă vor fi necesare defrisări de arbori pentru realizarea Iucrării Lărgire
oseaua Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca i oseaua Petricani, acestea se
vor realiza în baza unui aviz de specialitate emis de Direcţia de Mediu în conformitate
cu Iegisl$ia de mediu în vigoare i în baza documentelor emise pentru Iucrarea în
cauză, independent de prezentul aviz de specialitate.

In proximitatea arborilor/subarbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual)
Ia cel puţin lm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau
altor materiale în jurul acestora sau rănireaĺruperea ramuhlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Dacă in timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor, existand riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va
realiza nurnai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărb) se öonstată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitărü revizuirü înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr, din data de 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului
Bucureti, impreună cu pianul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de coordonare
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

DIRECTOR EXECUTiť
Simona-Mariana POPA .-

Întocmit
* c" Claudia Istrătqscu

Red:c.IJ3exi3Q.O8.2018- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hUp:ĺřv.pmb.rofinstitutii/primahaIdirectiiIdirectia mediu/avize arbori in consultareiavize arboh in consultare.php
PE data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ul:2'..%)
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
IDIB 2oTa I SÂEA1crM TMPPEUNÄ

Nr.6848116450491 201b

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti

Spre ştflnţă:
Administraţia Străzilor Bucureęti
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Extindere conductă de gaze naturale i branamente pe
str. Pătrarului nr. ‚sector 6"

Referitor Ia cererea depusă S.C. ENGIE ROMANIA SA prin S.C. GENERAL
MPM IMPEX S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1645049/23.07.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.6848/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Extindere conductă de gaze naturale I
branamente pe str. Pătrarului ‚ sector 6", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces i Soluţie tehnică de racordare
emise de Distrigaz Sud Reţele, contract de vânzare-cumpărare, Clasarea notificărfl
nr. 2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă în:

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nou proiectată RP
PE 100SDR11 Dn 125mm cu racord în conducta existentă în carosabilul din
str. Pătrarului, amplasată Ia 3,5 m de Iimitele de proprietate imobile. Traseul
reţelei nou proiectate începe din punctul de cuplare, din dreptul imobilului cu
r

‚ pe o Iungime de 15,0 m, până în dreptul imobilului cu nr.4B unde are
cap terminal.
• realizare branament de gaze naturale — redusă presiune RP PE 100

SDR11, Dn 32mm de Iungime 4,5 m, montat îngropat în carosabil i trotuar. Noua
conductă de branament va fi cuplată în conducta de gaze naturale nou proiectată în
carosabilul din str. Pătrarului, perpendicular pe aceasta, în dreptul imobilului
alimentat. Traseul branamentuIui proiectat va traversa carosabilul i trotuarul aferent
imobilului cu nr.4B, până Ia postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta
acetuia, într-o firidă, Ia 3.5 m de Iimita de proprietate dreapta, cu acces din exterior.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018 s-a constatat că
pe traseul lucrărfl sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

Tn urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
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spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru
orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ţ ( (

Întocmit,

Insp. DIIÍÍESCU

Red:D.V../ 3ex.IZ4Q8.2O18 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

ht//wvpmbro/institut/primaria'directiifdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp

pe data de .3L.ç0SĹ1ď'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
inis :018 I SAPBÄTOP'rA IMpEuNÂ

Nr.6849116450551 &ER ZUk

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8-10, sector 6, Bucuresti

Spre tünţă:
PRIMARIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Extindere conductă de gaze naturale .şi branamente pe
drumul Valea CricovuluĄ sector 6"

Referitor Ia cererea depusă S.C. ENGIE ROMANIA SA Prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1645055/23.Q.2O18 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.6849/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrăhi “Extindere conductă de gaze naturale i
branamente pe drumul Valea CrěcovuluĄ sector 6' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie tehnică de racordare
emise de Distrigaz Sud Reţele, contract de vânzare-cumpărare, Contract de
comodat, Clasarea notificării nr. 05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Az emis de Administraţia Domeniului Public i pezvoltare
Urbană, plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare),
lucrarea constă în

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nou proiectată
RP PE 100SDR11 Dn 125mm cu racord în conducta existentă, pozată subteran in
drumul de pietri din Valea Cricovului. Traseul reţelei nou proiectate începe din
punctul de cuplare Ia conducta existentă amplasată în carosabil, Ia 2,0 m de Iimita
de proprietate a imobilului cu nr.110, pe o Iungime de 58,0 m, până în dreptul
imobilului cu nr.116-120 unde are cap terminal.

• realizare bransament de gaze naturale — redusă presiune RP PE 100
SDR11, Dn 32mm de Iungime 10,0 m, montat îngropat în carosabil i spaţiul verde
din dreptul imobilului cu nr.116-120 din drumul Valea Cricovului. Conducta de
branament va fi cuplată in conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul
din Valea Cricovului, perpendicular pe aceasta, în dreptul imobilului alimentat.
Traseul bransamentului va traversa carosabilul i spaţiul verde până Ia postul de
reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta imobilului într-o fiiidă, Ia 1,0 m de
Iimita de proprietate dreapta, cu acces din exterior.

- urmare a veńficării efectuate pe teren în data de 24.08.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării există vegetaţie spontană, în dreptul imobilului alimentat. In
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proximitatea traseului, între Iimita de proprietate i drumul de pietri din Valea
Cricovului există vegetaţie spontană i arbori răsăriti spontan.

În urma analizărU documentaţiei depuse ş a verificăriior din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- ln timput Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arbońlor din
proximitatea traseului prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI
puţin 1 m faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatuţ de Urbanism nr. - din 16.04.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru
orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Sim'

ĺntocmit,

Insp. Daniela
VOlą?kľ

Aed:D.v.J 3ex/27.08201 e - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

http://vw.nmb.ro/instiţutii/primari&directiŕjdirectia meďuiavize arbori in consuţtareiavize arberi in consultarephn

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔOMÂN IA
irecţia de IVlediu

Nr. 73221116482111Ł.. °-

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniuiui Public Sector 2
Şoseaua Electronicii rü. 44, sector 2, Bucureşti

Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobj/g.
din strada Pescarilor ‚ sector 2 -.-— --t

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1648211//01.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7322/102.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Extindere conductă şi
branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Pescarflor sector 2, vă
comunicăm următoareie:

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr, din data
de 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /11.05.2018, PIanuI de
coordonare semnat de deţinătońi de Iucrări tehnico-edilitare), Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 107m, prin spaţiul::verde aI blocului 26 din strada Pescarilor de Ia
punctul de cuplare Ia conducta existentă (Iocalizat între scara 2 i scara 3, perpendicular
pe aleea de acces ce Ieagă strada Radovanu de strada Pescarilor) apoi prin carosabilul
străzii MihăiIeti, până în dreptul imobilului cu din strada Pescarilor;

urmare a verificării pe teren din data de 24.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei
pe traseul Iucrării, În spaţiul verde aferent blocuiui 26 din strada Pescarilor a cărui
Iăţime este de 6m, astfel:
s Tronsonul 1 aI spaţiului verde, de Ia punctul de cuplare Ia conducta existentă (între
scara 2 i scara 3) i accesul în scara 2 a blocului:
- gard viu (1 .5m înălţime i 0.5m Iăţime) ce separă spaţiul verde aI blocului de trotuar;
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 3Ocm, h 12m, Iocalizat Ia 1 m faţă de
punctul de cuplare i 2 m faţă de gardul viu dinspre trotuar;
- 1 exemplar din specia Syringa Vulgarius (Iiliac), Iocalizată Iângă stâlpul Luxten;
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin), puiet, Iocalizat Ia 3m faţă de bloc;
- 1 exemplar din specia Acer (artar) O lOcm, h 9m, Iocalizat Ia 1.5m de bloc;
- 1 exemplar din specia Acer (arţar) O lOcm, h 8m, Iocalizat Ia 1.Sm de gardul viu;
- 4 exemplare din specia Syringa Vulgaris (Iiliac), în aliniament, Iocalizate În dreptul
stâlpului Luxten;
- 4 tufe din specia Rosa (trandafir), Iocalizate spre accesul În bloc;
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- 1 exemplar din specia Syringa Vulgaris (IiIiac), Iocalizat Ia lm de gardul viu;
- 1 exemplar din specia Gleditsia (glădiţă) O 4Ocm, h 1 3m, Iocalizat spre accesul în
bloc, Ia 1 m de trotuar;
- 1 tufă din specia Rosa (trandafir), Iocalizată lângă glădiţă;
- plante perene plantate;

• Tronsonul 2 aI spaţiului verde, între accesul în scara 1 i accesul în scara 2:
- 1 exemplar din specia Tuia (tuia), Iocalizat Ia 2m faţă de bloc, Iângă accesul în
scara 2 a blocului, bitulpinal, h 7-Bm;
- 3 exemplare din specia Prunus Cerasifera (corcodu) O 1O-l5cm, h 8-lOm,
Iocalizate Ia 2-3m de accesul în bloc;
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin), puiet, Iocalizat Ia 1 m de gardul viu spre
trotuar;
-. 1 exemplar din specia Salix (salcie) O 35cm, h 1 Om, usor înclinat, Iocalizat Ia 3m
faţă de bloc;
- 1 exemplar din spęcia Prunus Cerasifera (corcodus) O 1 5cm, h 1 Om, jocalizat Ia
distanţa de 0.5m faţă de salcie;
- 1 exemplar arbore uscat, localizat Iângă gardul viu;
- 3 exemplare din specia Syringa Vulgaris (Iiliac);
- 1 exemplar dín specia Rosa (trandafir), Iocalizat Ia 2m faţă de salcie;
- gard viu paralel cu gardul din metal care separă spaţiul verde de trotuar, localizat Ia
1 m de acesta, începând din dreptul corcoduului;

- 1 exemplar din specia Juglans (nuc) O 3Ocm, h 1 2m, Iocalizat la 4m de accesul în
scara 1 a blocului;
- 4 exemplare din specia Syringa Vulgaris (Iiliac), Iocalizate în zona cuprinsă între nuc
i gardul viu;
- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodus) O 1 5cm, h 5m, Iocalizat Ia
distanţă de 2m faţă de bloc;
- 1 exemplar din specia Rhus Typhina (oţetar adevărat), puiet;
- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) O 1 5cm, h 7m, înclinat spre
trotuar;

s Tronsonul 3 aI spaţiului verde, după accesul în scara 1:
- 2 exernplare din specia Tilia (tei) O 15-2Ocm, h 8-lOm, Iipite de gardul viu, un
exemplar Iöcalizat Ia 1 m de bloc, celălalt Ia 2 m de trotuar;
- 1 exemplar din specia Acer (artar) O l5cm, h 7m, Iocalizatla lm de ‘gardul viu;
- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm) O 2Ocm, h 5m;
- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm), puiet;
- 1 exemplar din specia Ulmus (ulm) O l5cm, h 5m, Iocalizat Ia lm faţă de trotuar,
lângă stâlpul de iluminat;
- 3 exemplare din specia Robinia (salcâm) O 15-25cm, h 6-Bm, Iocalizate Iângă
gardul viu, Ia 3m de carosabilul străzii Pescarilor.

In urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, la tel. 021/305.55.00, interior
4108.

În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual
sau utilízând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
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depunerea pământului sau altor materiale în jurul arboriIor/arbutiIor sau rănire&ruperea
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpuI execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemuiui
radicular ai arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului
dendroiogic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

In cazul în care arbuşti, tufele de trandafiri sau piante perene vor fi afectate de
Iucrare, acestea vor fi transplantate în altă zonă a spaţiului verde, Se va contacta
administratorul spaţiului verde, în spetă Administraţia Domeniului Public Sector 2 în
vederea pregătirii terenului şi deciderea Iocului de transplantare aI materialul dendrologic,
dacă va ficazul, Se vor afişa informaţii referitoare Ia iucrare în proximitatea blocului.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiiie menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea iucrărfl) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialuiui dendrologip aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocvirii
exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare-apărută
ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei
I u c ră ri i.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism din data de 29.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-ediiitare şi are termen de valabilitate
1 an de ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:c.I/4ex./28QB.2018 - prezentul aviz a iost postat pe sËte-uI PMB ľ
htlp://wwwpmbro/institulii/primari&directiifdireclia mediuíavize arbori n consultarefavize arbori n consultare.Dhp 3/ .üţ'i
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŘOMÂNIA
101 1-2010 I SÁPOÁTOOIM ÎMPOEUNÄ

Nr. (

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Strada Mărăeti nr. 281 sectorul 4, Bucureşti

Spre Stiinţă:
Administraţia Străzilor
Strada DomniţďAncuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Prińiăria Sector 5 — Direcţia Generală Operaţiuni
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 91 1, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale
imobflul din strada VistierUor — sector 5, Bucure.şti

i branament pentru

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1648223//01.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7326//02.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branament pentru
imobflul din strada Vistierilor sector 5, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiticat de Urbanism nr. din 06.03.2018
emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl 19.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare i
stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 48m, din conducta existentă pe Calea
Rahovei în dreptul imobilului nr. 219, perpendicular pe imobilul nr. 20 din strada Vistieriior;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iudřării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărfl documentaţiei depuse1 în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă tacem cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr.

din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV, -‘

Simona-Mariana OPA
: _ďt€.'-'

- -

ĺ

Red: c.I./4ex — 28.08.2 18 p zentul aviz a fost-postat pe sile-uI PMB
http:/Nmw.pmb.roinstitutii/Drimari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php /
pedatade Ć /. ?

Întocmit
Claudia I trăt scu

CVY!t2Qť Q
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ‘.-.

ROMANIA
lgls?nl I &AB4TOPIM IMPEUNÁ

Nr. 2442,809911612759,1653149/ 06. 05. cĆVç

Către : D-na FiIipoiu MireJa — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
E-mail: mírelafilipoiu@yahoo.com

Spre ştiinţă:,
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafieí nr 4, sector 1

Referitor ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str Verbinelor
nr, sector 1, Bucureşti

n
0 Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612759/02.042018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2442J03.04.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1653149/21.082018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8099/22.08.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind Iucrării" Alimentare cu energie eiectrică a imobflului cu
adresa str. Verbinelor ‘1 sector 1", conform documentaţiei depuse (CU
nr.183R/1606322 din 29.03.2018, a planurilor anexate, Clasarea NotificărU nr.

15,122017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Comisia
tehnică de circulaţie 109.05.2018 insoţit de plan anexă, Memoriu tehnic, Aviz
favorabil ;E/AP din 06.04.2018 emis de Primarul sectorului 1, Aviz de traseu nr.

/22.01.2018 emis de Administraţia Domeniului Public sector 1, însoţit de graficul de
execuţie aI Iucrărfl, act de proprietate, Autorizaţie de construire - - -‘ din
19.02.2015 însoţită de plan anexă, Autorizaţie de construire - - din
13.09.2016 însoţită de plan anexă, Aviz comisia de coordonare a proiectării nr.

‘39.08.2018 emis de PMB, PIan de coordonare reţele edilitare semnat de deţinătorii de
reţele, Proces verbal de situaţie din 03.07.2018, plan detaliu groapă de Iansare), vă
comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 300m, astfel:

• subteran cu racordare din PTA 7353 existentă pe str. Curtisoara, cu subtraversarea
str. Curtioara, prin trotuatul b-dului Petrilă, subtraversează str. Verbinelor, continua
prin trotuarul str. Verbinbelor până în dreptul imobilului alimentat.

• fără afectarea arborelui situat în vecinătatea gropfl de Iansare in vederea
subtraversărfl str. Verbinelor.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m — 1.5 m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrăńlor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământutui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilQr prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Bd. Regna Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuińi exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentw orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăńlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentuí aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execuiă Iucrări de defrişare saufl
toaletare. U

Eiéčuţia Iucrării în dreptul arborelui situat în ăĎřóiiierea gropii de Iansare pe
str. Verbinelor se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu,
având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea
Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR í ‘ECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit
IoxanASCA

o

04.SER 2O1
Red:P.R./3ex.-28.082018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• 1• - ••

ŔOMÂNIA
IDII 2oI8IsÂpBÂToPM MPÇUNÄ

Nr.7535,8500í1649318,1655830

CĂTRE,
S.C. ELITE RESIDENŢIAL PROJECTS S.R.L.
Piaţa charles de Gauile nr.3-5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector I Bucureti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe
strada Tunari nr. ‚ sector 2"

Referitor la so(icitarea depusă de S.C. ELITE RESÍDENŢIAL PROJECTS S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1649318/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.7535/07.08.2018 i completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu
nr.1655830/30.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8500/31.08.2018 prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Aflmentare cu
energie electrică a imobiiuiui situat pe strada Tunari nr. sector 2, vă comunicăm
următoareie:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.07.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic1 Fia de soluţie —‘ . ‘‘/04.04.2018 emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA1 Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
Notificărfl J07.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
dovada titlului asupra imobilului, avizele emise de administratorii reţeielor tehnico
edifltare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

• Extinderea reţeiei eiectrice cu o reţea eiectrică pozată subteran,
3x150+95N, de Iungime de 65 m, pe un traseu in domeniul public care pornete din
postul de transformare subteran - PAS 21 existent în trotuarul aferent staţiei Peco de la
intersecţia str, Mihai Eminescu cu str. Tunari, traversează trotuarul, apoi
subtraversează prin foraj orizontai dirijat str. Tunari i va continua prin trotuarui nr. pare
din str. Tunari până in dreptul imobilului cu nr, la řirida de distribuţie i contorizare
ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului alimentat. Pozarea subterană în trotuar a
reţelei electrice proiectate se va realiza în anţ deschis executat prin săpătură de
lăţ.=0.5 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.20181 s-a constatat că
în trotuarul nr, pare din str. Tunari există plantaţi în alveole de 1 x 1 m, 2 ex. Platanus
sp. (piatan) cu 0=10-15 cm, h=4-5 m, din care unul parţial uscat.

Lăţimea trotuarul este de 3.0 m.
In urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren1 în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

o
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1
m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane. Condŕţä de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü
exemplarelor uscate şi •suportarea contravalońi eventualelor prejudicfl produse prin
prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 12.07.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare, precum i a
celor specificate în Fia de soluţie nr. 02078077/04.04.2018 emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA. Fentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui
aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest aviz este valabii numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA..

MaIWJ
!b 0IR--
1. DE 1.4 Intocmit,\ j Insp. Daniela V1ÍESCU

“A

Aed:DV.í3ex./31.O8.2W8 prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB

httpJ/vnďwmbroűnstitijţiYprimari&direçţUdirectia medhjia'jize arbori in censuitareţavize arbor n consu%aĺephp

pe data de

14.SEP 20ui
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\S/

Direcţia de Mediu

Nr. 2902,818411617281,16536601 oa SEP 201Ü

Către:SC APA NOVA SA
Str Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2
E-maiI: office @apanovabucuresti.ro

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament apă $ racord canal pentru imobflul dŕn str. Cerneti
sector 1, Bucureşti

c
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1617281/19.04.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2902/20.04.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1653660/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8184/23.08.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament apă i racord canal
pentru imobUul din str Cerne$i i sector 1, conform documentaţiei depuse (CU
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că,
în urma vehficării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 13m (branament 5m + record 8m), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Cemesti, perpendicular, stânga — dreapta
Iimitei de proprietate.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrărü.
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m — 1 .5m, conform prevederilor Si9 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina E!isabeta nr 47, cod pofll O513, sector5, Bucureşti. România
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lucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

‘Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de lá data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

JŞ

Întocmit C
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-03.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/www.pmb.rofinstitutii/primaria!directiidirectia mediufavize arbori in consultare/aviztarbori_in_consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

________________

//y :cf ( rnl 20181 SÁOBÁTCPIM IMP8FUNÁ

Nr.4915,805511 631827,1652411 ..J.7 v

CĂTRE,
&C. IMSATS.A. BUCUREŞTI
D1RECŢIA INS TALA ŢII I AUTOMA TIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Buĺevardul Iuliu Maniu nr. 7, corp 8, et, 3, sector 6, 061072, 8ucure,ti

Spre tiinţă: -

ADMINJSTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI

Q
Strada Domnita Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti

Qbiectuĺ Iucrăŕ#iaLucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62
000-1 Subsecventul fvi pe str. Vatra Luminoasă, sector 2"

Având în vedere soflcitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631827/0B.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4915/11.06.2018 i compietată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652411/20.0B.2018 şi ia Direcţia de Mediu
cu nr.8055/21.08.2018 prin care se soflcită emiterea avizului de speciahtate privind
executarea IucrărU «Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62 000 -1
pe str. Vatra Luminoasă, sector 2", vă comunicăm următoareie:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism :‘t'L ;/1613589 din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ciasarea Notificării /OB.06.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr.14577/15.06.2018 emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr.10276/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică

Q
de Circulaţie—PMB, Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism şÍ
Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa
Nova Bucureti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud fleţele, Teiekom Romania Communications
SA1 R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

s înlocuirea unui nr, de 17 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru
tramvaie i trolebuze, existenţi pe str. Vatra Luminoasă, între str. Ruchiţa i Str. Pierre
de Coubertine prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispui în aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuarului — conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus
a pianului anexat Ia acesta;

— montarea corpurilor de iluminat I a elementelor de prindere pe stâlpi,
astfel încât să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i
pietona) pe timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţeIeiaékpe
noii stâlpi; 1
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— demontarea stâlpilor vechi;
Stâlpii RATB înlocuiţi pe str, Vatra Luminoasă poartă

numere:45,46,47,52,53,55,56,66,68,69,70,72,7375,77,80,39.
Săpăturile aferente montărwdemontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa

manual. Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism si
Amenajarea Teritoriului — PMB, la pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta
coronamentul sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul
arborilor din proximitatea Iucrării. Fundaţüle stâlpilor tip RATB au următoarele
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxIxH).

- urmare a verficării efectuate pe teren în data de 27.08.201 B s-au constatat
următoarele:

stâlpul nr.45 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr. 93 din str. Vatra Luminoasă, În partea stangă a acestuia există plantat Ia distanţa
de 1,0 m un ex. TiIIia sp.(tei) puietcu 0=10 cm, h=2,5 m. Stâlpulnouproiectatse va
monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore sau în
partea dreaptă a stâlpului existent;

• stâlpuĺ nr.46 existent în trotuarul nr, pare din str. Vatra Luminoasă,
în dreptul imobilului nr.68, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 1,0 m de acesta1
există plantat un ex. Tilia (tei) cu 0=45-SOcm,h=B-lOm ce prezintă scorbură pe o
Iungime de 1.Om din tulpină. Stâlpu/ nou proiectat se va monta în dreapta celui
existent;

• stâlpul nr.47 existent în trotuawl nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.95, In partea stângă a acestuia, Ia distanţa de 3.5 m există planiat în alveolă, un ex.
Ulmus sp. (UIm), cu 0=BOcm,h=1 5m. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâlpul nr.52 existent în trotuawl nr. pare, în dreptul spaţiului verde
aferent imobilului nr7O din str. Vatra Luminoasă, In partea stângă a stâlpului existent,
Ia 2,0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia (tei) O=15-2Ocm, h=6-7m, iar în partea
dreaptă a stâlpului exiustent, Ia 2,5 m, se află plantat un ex. Tilia (tei) 0=15-2Ocm,
h=6-7m. StâĺpuI nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• stâlpul nr.53 extent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.99 din str. Vatra Luminoasă, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 3.0 m de
acesta, este plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=20-25cm, h=5-6m, iar în
partea dreaptă, Ia 3.0 m de stâlp,este plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=20-25cm, h=5-
6m Stâĺpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent cu păstrarea
distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâlpul nr.55 existent în trotuarul nr. impare, în partea stânga acces
imobil cu nr.99. In proximitatea acestuia, în partea stângă, Ia 3.0 m de acesta există
plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu 0=50-6Ocm, h=1 5-1 7m. StâIpuI nou proiectat se
va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâlpul nr.56 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.
70 din str. Vatra Luminoasă. In proximitatea acestuia, în partea stângă, Ia 2.5 m de
acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=2Ocm, h=7m. Stâlpul nou proiectat se
va monta în partea dreaptă celui existent;

• stâlpul nr.66 existent în trotuaml nr pare, în dreptul imobilului cu
nr.106B. In proximitatea stâlpu!ui existent, în partea stângă la 4,0 m există p)antat În
alveolă un ex. Tilia sp.(tei)-puiet, cu 0=7cm, h=4m. Stâlpul nou proiectat se va monta
în dreapta celui existent;

• stâlpu! nr.68 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.106B. La 1.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantatîn alveolă un ex. Tilia sp.
(tei) cu 0=lBcm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâlpului existent, Ia distanţa de 6.0 m
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de acesta este plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm) cu O=BOcm, h=13-lSm Stâfpul
nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă
de arbore;

stâlpul nr.69 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.105. In proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, Ia 2.0 m de acesta există
plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu O=35cm, h=7-Bm, iar în partea dreaptă, Ia distanţa de 3-
3.5 m, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu O=25cm, h=7-Bm. Stâlpul nou proiectat se
va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâĺpul nr7O existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobiłului cu
nr.108, In stânga stâlpului existent, Ia 1,5 m de acesta este plantat în alveolă un ex.
Tilia sp.(tei), O=2Ocm, h=7-Bm, iar în partea dreaptă, Ia 4,0 m de stâlp- un ex. Acer
sp.(arţar) O=35cm, h=6m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• stâlpu/ nr.72 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.108, In stânga stâlpului existent, Ia 4,0 m de acesta este plantat in alveolă un ex.
Tilia sp.(tei), O=15-2Ocm, h=5-m. StâIpu/ nou proiectat se va monta în dreapta celui
existent;

• stâlpul nr73 existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul
imobilului cu nr.1 11, In în partea dreaptă a stâlpului existent, Ia 1.0 m de acesta există
plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu O=BOcm, h=lSm, iar în partea dreaptă, Ia 4,0 m se
află plantat un ex. puiet Tilia sp. (tei) O=7cm, h=2m. Stâlpul nou proiectat se va monta
în dreapta celui existent;

_____

75 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului
stâlpului existent, Ia 1 .5 m de acesta, există plantat
puiet, cu O=7cm, h=1 ‚5m. Stâlpul nou proiectat se

• stâlpul nr
nr.115, In în partea stângă
alveolă un ex. Tilia sp. (tei)
monta în dreapta celui existent;

• stâlpul nr77 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.117, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 4,0 m de acesta se află plantat în
alveolă un ex. Ţilia sp.(tei) puiet, O=lOcm, h=3m, iar în partea dreaptă, Ia 2,5 m de
stâlp există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu O=lOcm, h=3,5m. Stâlpul nou
proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de
arbore;

• stâlpul nr8O existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.lOabis, în dreapta aceesului în incintă, In partea dreaptă a stâlpului existent, Ia 4,0
m .de acesta se află plantat in alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), O=45cm, h=7-lOm.
Stâ/pul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5
m faţă de arbore;

• stâlpul nr.89 existent în platbanda verde din trotuarul din str. Pierre
de Coubertine, în dreptul blocului nr.3, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 4,0 m de
acesta se află plantat un ex. Robinia L. sp.(salcäm), O=4Ocm, h=10-12m. Stâlpul nou
proiectat se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de
arbore;

Tn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării menţionate, astfel:

- Operaţiunea de pichetare a Iocului de montare stâlpi RATB noi se va
executa numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile
înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţfllor se va face astfel
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectare&distrugerea

cu
in

va
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coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare,
precum si păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus
(conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) i conform
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănire&ruperea ramurilor.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi supońarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrărfl aveţLobligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială, inclustv plantarea
gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor sau
coronamentului, existând riscul secţionărh/deteriorărfl acestora, execuţia Iucrărilor va fi
oprită si reluată núftiäţ după obţinerea unui aviz de speci&itätë pentru
defrişarealtoaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism « ;: din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i este valabil numai în prezenţa
avizului emis de Ministerul Cultuńi i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseuVamplasamentul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuidi înainte de începerea execuţiei
Iuc ră ri i.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea
acestuia si va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
Insp. Daniel VOINESCU

2Üb
Red:D.v.JSex./ 29.08.2018 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
http://www.gmb.rofinstitutii/primari&directiildirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consutt
are.phQ pe data de

Simona-Mariana PQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•S.•..
• .. ..;.•: -.:

•. ;.

ŘOMÂNIA
IgIa 20ţ8 I SÂPEĂTOPrM jMpEuNÁ

Nr. 7250/1647810! . ±L .ü

CĂTRE,
GRID SITAL S.R.L.

Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectu/ Iucrării: “Branament de gaze naturale pentru imobUul cu adresa str.
Verbinelor nr ‚ sector 1"

-Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu
nr.1647810/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7250/01.082018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării «Bransament de
gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. Verbinelor nr. ‚ sector 1", vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces Ia sistemul de
distribuţie gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasare notificării

ţ06.06.201 8 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, dovada
proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, avize individuale emise de deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA,
E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom), Iucrarea constă în

• realizare branament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având
Iungimea de 4,00 m (3,0 m în proiecţie orizontală) racordat în conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul din str. Verbinelor, perpendicular pe aceasta.
BranamentuI de gaze naturale va fi montat îngropat în anţ deschis realizat prin
săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul i trotuarul aferent
imobilului cu nr. din str. Verbinelor, până Ia postul de reglare-măsurare care se va
amplasa într-o firidă încastrată în gard, cu acces din exlerior, la distanţa de 2,0 m de
Iimita de proprietate stângă a imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe
traseyl Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrării menţionate.

o

o
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia ťinalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Frezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanjsm nr. din 10.05.2018 emis de Primăria Sectowlui 1
Bucureşti împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul
lucrării ulterior emitedi acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrăhi.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată contorm arL4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

____

Simona-MjnPOPA .Q
čşn
(ţ1-flIÇLJJU

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCLÍ

Red:D.v../ 3ex./30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 05. S EF Lu io

httpJ/nv.pmb.roinstitutii/primah&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultare.php
pe đata de

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşţi. România Ť
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ‘ “

ROMANIA
1918 2ÔIS I SÁnBATOPIM IMPPEUNA

Nr. 7327116482731 2Ł

CĂTRE,
S.C. GINICOM S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: ‘Extindere conductă i branament de gazflaturale pentru
imobflul din OS;_Gheorghe Ionescu Siseştî nr. ‚ sector 1"

Referitor 1a solicitarea dumneavoastră, înregistrată ia P.M.B. cu
nr.1648273/01.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7327/02.08.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Extindere conductă
i branament de gaze naturale pentru imobilul din os. Gheorghe Ionescu Siseti
nr ‚ sector 1' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces si Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale-emise de Distdgaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr. :1,20.04.2018 emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, dovada proprietăţii asupra imobilului,
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, avize individuale emise de
deţinătorii reţëlelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA1 E-Distribuţie Muntenia, Telekom
Romania Communications SA, Luxten, Netcity Telecom, RATB, RADET, Distrigaz Sud
Reţele), Iucrarea constă în

• realizare extindere conductă de gaze naturale PE Dn63 de Iungime 82 m, cu
cuplare În conducta de distribuţie gaze naturale pe os. Gheorghe Ionescu
Sisesti, în dreptul drumului de seMtute aferent imobilelor de Ia nr.226.
Conducta nou proiectată va fi pozată subteran prin carosabilul, trotuarul ş
prin drumul de servitute din os. Gh. 1. Siseti

• realizare bransament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având
Iungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală), racordat în conđucta de gaze naturale
nou proiectată pe drumul de servitute, perpendicular pe aceasta. BranamentuI de gaze
naturale va fi montat îngropat în anţ deschis realizat prin săpătură manuală, până Ia
postul de reglare-măsurare care se va amplasa într-o firidă încastrată în gard,.

- urmare a verificărU efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe
traseyl Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, În conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.
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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 aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
impreună cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirU înainte de începerea execuţiei
l ucră rii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Red:D.V..J 3exJ29.08.201 S - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primarjaidirectij/djrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consultare.phn

pe data de

- -

DIRECTOR EXECUTIV,

____

Sim

o

Întocmit1

Insp. DanieJNËśCU

o

05. SEF 2ů)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lISWB sÁ:M3:

Nr.5496,835511 635886,1 655255i..ą7:i-!

CĂTRE,
S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L.

Strada Steluţei nr.9, sector 1, Bucurestł

Spre ştünţă:

____

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, BucurétE

r
‘: Scopul Iucrării: “Branament energie eIeoWie pe str. GaIUeia nr. ‚ sector 1,

Bucureti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1635886/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5496/25.06.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1655255/28.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu pr.8355/29.O8.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “ Branament
energie electrică pe str. GaIHeia nr. ‚ sector 1, Bucureti' vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile

anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare i Fia de soluţie din
29.05.2017 emis de E-distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului,
Clasarea notificăńi /16.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorfl reţelelortehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania
Communication SA, Iucrarea constă în

realizare bransament subteran trifazat în cablu tip 3x10÷&! de
Iungime 13 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană — joasă tensiune) existentă pe
stâlpului de beton din trotuarul aferent imobilului cu nr.36 din str. Galileia,
traversează trotuarul până în postul de măsurare i protecţie — BMPT 20A, amplasat
Ia Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat. BranamentuI proiectat va fi
pozat în anţ deschis executat prin săpătură manuală în trotuar.

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 03.07.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documentaţiei depuse I a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţűlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Frezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 11.01.2018 emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti impreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na POPA

____

‘ ý

*
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Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

• 4...'
c
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CĂTRE,
&C. E-Distributie Muntenia &A.

p ri n

• .• .
. •:

ŘOMÂNIA
IQIR 2OTS I SÁBÄWLM WPPEUNÄ

S;C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr.58-60, parter, ap. 4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre şthnţă:
PRIMARIA SECTOR 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIIJEWPUBLIC
Strada Intrarea Odobesti nr.5-7, sector â

Scopul Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică
ansamblu rezidenţial din str. Crinul de Grădină nr. ‚ sector 3"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin domnul
Năstase Claudiu DanieI- împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1648729/02.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7377ĺ03.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
lucrării T'Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie e!ectrică
ansamblu rezidenţial din str. CrinuI de Grădină nr. ‚ sector 3' vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memorżu
tehnic, Aviz de traseu /15.06.2018 emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public
Sector 3, Clasarea Notiticării ‘/31.052018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Act de proprietate asupra imobiiului, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

Realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
3x1 50+95N pe un traseu de Iungime 223m, traseu care porneste din nia generală existentă
Ia in(rarea în scara I bloc 9 din str. Postasului, traversează aleea de intrare in scară bloc,
continuă 20m prin trotuarul nr, pare din str. PotauIui (Iăţimea trotuarului fiind de 1,5 m),
subtraversează str. Postasului ‚ apoi va continua prin trotuarul nr, pare din str. Crinul de
Grădină până în dreptul imobilului alimentat, unde va fi montat in firida de distribuţie i
contorizare-FDCP, amplasată pe terenul imobilului din str. Crinul de Grădină.
Lungimea totală a traseului de pozare a cabluluí electric pe domeniul public va ŕí de 224 m.
anţul de pozare a cablului electric va avea Iăţimea de 50 cm.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că pe
traseul lucrării nu există vegetaţie. In proximitatea aleii de acces aferentă scării 1 din blocul 9
de pe str. Postasului si în proximitatea trotuarului nr, pare din str PotauIui, există spaţiu
verde aferent bloc cu arbori plantaţi in acesta.

- In urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 prívínd aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

PRIMARIA MUNIC(PIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.7377/1648729/
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat execuţiei
Iucrării mentionate, astfel:

- In proximitatea arborilor din proximitatea Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1—1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997- Rez'eĺe edilitare subterane. Condiţŕŕ de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. In cazul în care
nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube
produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia
finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe
traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl tęrenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Münicipiülui Bucureşti
împreună cu planui änexă, vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat
de administratorü reţélelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apăru±ă±ttraseul Iucrărń
ulterior emitern acëśtüî aviz, aveţi obligaţia solicitărn revizuirn înainte deŞëerea execuţiei
Iucrarn.

_______
_______

Nerespectareą:celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionatăconform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari PA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

05. SEF Lu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •11;ş...:.:::.•

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
OSZ]( ÂpRÁ7DM!vE,JNÁ

Nr. 3032, 7680111618493, 16502151/ 1tisE luiu
Către: SC GINICON SRL
Strada Modestiei nr. 62, sectorui 1, Bucureşti j

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr 44, sector 2, Bucureşti

Referitor ĺa Iucrarea: Extindere retea de distribu ţie e gazelor natura/e i branament pentru
imobfluĺ din soseaua Pante/imon ‚ sector 2, Bucuresti

Referiior Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.6. cu nr. 16184931/24.04.20l8 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 30321/25.04.2018, completată prin documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1650215I/08.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7680//09.08.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrării Extindere reţea de distribu ţie e gazelor naturaÍe
.şi branament pentru imobi/ul din oseaua Pantelimon 16A, sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 13R1576809 din 25.01.2018 emis de
Primăria Municipiului Bucuresti, imnreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificării ‘/05.02.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti), lucrarea se va executa pe o Iungime de 23.5m, (lungime extindere conductă 12m i
Iungime branament = 11.5m) prin carosabilul aleei din spatele blocului 5C situat pe oseaua
Pantelimon nr. 12 până in dreptul imobilului nr 16A, apoi perpendicular pe imobilul nr. 16A, Ia
Iimita de proprietate din partea dreaptă a proprietăţfl;
- urmare a verificărh efectuate pe teren in data de 30.05.2018 s-a constatat că nu edstă
vegetaţie pe amprenta Iucrărh sau in proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ań. 4, Iit. b)

din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterH acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii

inainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr

13R1576809 din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, impreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i Planului de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare
i stradale i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ai PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu ‘.“

ROMANIA
-

DIS 2DID sApÁţofllM MPPEUNÁ

Nr.4908,8051ĺ1 631832,1652345... lt ‘S EW2b

CĂTRE,
JMSATGROUPE S.A.
DJRECŢIA INSTALAŢII I AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevardul Iuĺiu Maniu nr. 7, corp 8, et, 3, sector 6, 061072, Bucureti

Spre tHnţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnita Ancuţa nr 1, sector 1, 8ucureti

Qbiectul Iucrării: “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62
000-1 pe str. Reąa, sector 4"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631832/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4908/11.06.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652395/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.8051/21.O&2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării «Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62 000 -1
pe śtr. Reiţa, sector 4", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr.280R/1613588 din
03.05.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării ‘ ‘08.06.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 4 Bucuresti, Aviz de traseu

/15.06.2016 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz Comisia Tehnică
de Circulaţie —PMB, Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism ş
Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente, Avize individuate emise de Apa
Nova Bucuresti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Re'eIe, Telekom Romania Communications
SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, PIan de încadrare zonă) Iucrarea constă
in:

înlocuirea unui nr. de 7 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru
tramvaie i trolebuze existente pe str. Resiţa, prin execuţia Iucrăńlor de:

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuareLjŞpusi în

bilateral, Ia Iimita trotuarului — conform Certificatului de Urbani'm'er%tnat
a planului anexat Ia acesta;

aliniament
mai sus
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—montarea corpurilor de iiuminat i a elementelor de prindere pe stâlpi,
astfel încât să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i
pietonal pe timp de noapte;

— racordare noiior stâlpi ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe
noii stâlpi;

demontarea stâlpilor vechi;
Săpăturile aferente montării/demontărfl noilor/vechilor stâlpi se vor executa

manual. Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generaiă Urbanism i
Amenajarea Teritoriului — PMB, se va păstra o distanţă de min, 1,5 m între peretele
fundaţiiior stâlpilor i trunchiui arborilor din proximitatea Iucrării. Fundaţflle stâlpiior tip
RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.062018 s-au constatat
următoarele:

— stâlpul nr.52 existent, montat în platbanda din trotuar, între scara 2 i
scara 3 aferente bloc A5 din str. Reiţa. In partea dreaptă a stâlpului
existent, Ia distanţa de 2,0 m se află plantat un arbore uscat i în partea
stângă, Ia 1,5 m, se află plantat un ex. Flatanus Acerifonia (platan) puiet,
O=Bcm, h= 3.5-4m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a
celui existent.

— stâlpul nr.90 existent, montat în platbanda cu vegetaţie de tip gazon, Ia
Iimita trotuarului, în dreptul blocului A1 din str. Reiţa. In partea stângă a
stâipului existent este amplasat Ia distanţa de 1.0 m, un ex. Platanus
Acerifonia (platan) puiet, O=Bcm, h= 3,5 m si în partea dreaptă, Ia 3,0 m,
se afiă piantat un ex. Piatanus Acerifonia (platan), O=lScm, h=7m.
Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent, cu
păstrarea distanţei faţă de arboreie din proximitate.

— stâlpul nr.94 existent, montat în scuarul de Ia intersecţia din str. Reiţa i
Aleea Reiţa. In proximitatea Iucrăńi nu există vegetaţie, iar stâlpui nou
proiectat va fi montat in partea stângă a celui existent.

— stâlpul nr.97 existent, moniat in trotuar, în aliniamentul stradal, în dreptul
blocului M1 din str. Reiţa. in partea stângă a acestuia, Ia distanţa de 1 m
se află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), O=4Ocm, h= 8 m, iar în partea
dreaptă, Ia 3,0 m, se află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), O=4Ocm, h=
8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent,
cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate.

— stâlpul nr.98 existent montat în trotuarul nr. impare din str. Reiţa, în
aliniamentui stradal, In partea stângă a acestuia, Ia distanţa de 1,5 m se
afiă plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), O=4Ocm, h= 8-10 m i în partea
dreaptă, Ia 5,0 m de stâlpul existent se află un ex. Fraxinus sp.(frasin),
O=4Ocm, h= 8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a
celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arboreie din proximitate.

— stâlpul nr. 114 existent, montat în spaţiul verde cu gazon piantat, de Ia
intersecţia str. Reiţa ş str. Cotiia. in partea dreaptă a stâlpului existent
se află plantat, Ia distanţa de 0,5 m un ex. TiHIia sp. (tei) puiet, O=lOcm,
h= 5 m, Ia distanţa de 2,0 m - un ex. TiIIia sp. (tei) cu O=lOcm, h= 4-5 m
ş Ia distanţa de 2,5 m de un ex. TiIIia sp. (tei) cu O=lOcm, h=4 m. Stâlpul
nou proiectat va fi montat în jurul stalpului existent în spaţiu) verde, cu
păstrarea distanţei de 1,0-1,5 m faţă de arborii din proximitate.
stâlpul nr. 118 existent, montat în trotuar, între cele 2 scări aferente bloc 1
din str. Reiţa. In proximitatea acestuia nu există vegetaţie. Stâipul nou
proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent.
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat execuţiei lucrării menţionate, astfel:

- Operaţiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va
executa numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile
inainte de începerea lucrării, la tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarealdistrugerea
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare,
precum I păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus
(conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) ş conform
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Totodată, se va evita
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor
acestora.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărfl) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicfl produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
la finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea
gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorărfl acestora, execuţia lucrărilor va fi
oprită i reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru
defrişare&toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări
punctuale.

Prezentul aviz este emis în bazâ şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 280R/1613588 din 03.05.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în
traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirü înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea
acestuia i va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

lnsp. T:j'Escu
Red:D.V../4ex./ 04.09.2018- prezentul aviz a ft pct e site-ę%> J)
httpjĺwww.rmb.ro/instilutiUprimari&directii/directia ńie vizeaflÇĆ)itnsultare/avize arbori in consultare.phnü6, SEÍf 20)b
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10. SEP zui
Nr.4914,5670,804811631 834,1637013,1652386!

1•! :ţ:\';.',

ŔOMÂN IA
l.)IB :‚‚‚ i SMZflATOPlMlMPEuNÁ

CĂTRE,
S.C. IMSAT S.A. BUCVRESTI
DIRECŢIA INSTALAŢII IAUTOMATIZĂRI IN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevarduĺ luliu Maniu nr. 7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureti

Spre ştHnţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Obiectui iucrărŕi: tucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62
000-1 Subsecventul nr.1, pe str. EmH Racoviţă, sector 4"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631834/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4914/11.06.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1 637013/26.06.2018 i
nr.1652386/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8055/21.08.2018 i nr.
5670/27.06.2018 i nr. 8048/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Lucrări de înlocuire stălpi deterioraţi — conform
CPV 452 62 000-1 pe str. Emi! Racoviţă, sector 4", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.285911e13531 din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notiřicărü 08.06.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bur.iireşti, Aviz 14.06.2018 emis de Primăria Sector 4
Bucureti, Aviz r 26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de CirculaUe—PMB,
Aviz de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea Teritoriului — PMB
cu anexe aferente, Avize individuale emise de: Apa Nova Bucuresti, R.A.D.E.T,
Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie
Muntenia, Luxten) Iucrarea constă în:

• înlocuirea unui nr. de 3 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru
tramvaie i trolebuze, existenţi pe str. EmiI Racoviţă, prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţia fundaţfllor noi de beton pentw noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţU a stâlpilor noi, în trotuare, dispui în aliniament

bilateral, la Iimita trotuarului — conform Certif]catului de Urbanism menţionat mai sus
a planului anexat Ia acesta;

— montarea corpurilor de iluminat i a elementelor de prindere pe stâlpi,
astfel încât să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i
pietonal pe timp de noapte;
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— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe
noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;
StâIpü RATB înlocuiţi pe str EmiI Racoviţă poartă numere: 3,24,46.

Săpăturile aferente montării/demontărfl noilor/vechilor stâlpi se vor executa
manual. Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i
Amenajarea Teritoriului — PMB, Ia pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta
coronamentul sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m faţă de trunchiul
arborilor din proximitatea Iucrărü. Fundaţüle stâlpilor tip RATB au următoarele
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (L x I x H).

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 27.08.2018 s-au constatat
următoarele:

• síâlpul nr.3 existent în trotuarul nr, pare din str. EmiI Racoviţă, Ia
intersecţia cu str. AI.Obregia, Nu există vegetaţie sau arbori plantaţi în proximitatea
Iucrărilor Stâlpul nou proieciat se va monta, în trotuar, in stânga celui existent;

• síâlpul nr.24 existent în trotuarul nr. impare din str Emfl Racoviţă, în
dreptul imobilului nr.3-5, Ia Iimita de proprietate dreapta a acestuia, In partea stângă a
stâlpului existent, Ia distanţa de 2,00 m de acesta, este plantat un ex. Populus
canadensis sp. (plop), cu 0=35 cm, h=10-12m, iar în partea dreaptă a stâlpului
existent, Ia 3,0 m de acesta, este plantat un ex. Thuia —puiet, cu h2m. Stâlpul nou
proiectat se va monta in partea stângă a stâlpului existent, cu păstrarea distanţei faţă
de arborele din vecinătatea Iucrării;

• stâlpul nr.46 existent în trotuarul nr, pare din str. EmiI Racoviţă, în
dreptul imobilului cu nr.20 (bloc U3), In partea dreaptă a stâlpului existent, Ia 3,0 m de
acesta, este Iocalizat un ex. Fraxinus sp.(frasin), cu 0=35-40 cm, h8-lOm, iar în
partea stângă se află, Ia 2,0 m de stâlpul existent, un ex. Fraxinus sp.(frasin), cu 0=35
cm, h=7-8 m. Stâlpul nou proiectat va fl montat în partea stângă a celui existent, cu
păstrarea distanţei faţă de arborele din vecinătatea Iucrărfl;

În urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate. astfel:

- Operaţiunea de pichetare a Iocului de montare stâlpi RATB noi se va
executa numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile
înainte de începerea Iucrării, la tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectareaÍdistrugerea
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare,
precum I păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus
(conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia de Urbanism) ş conform
SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare, Totodată1 se va evita
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor
acestora.

- Tn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In cazul în care nu sunt respectate condiţiile
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărU)
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării,
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exemplarelor uscate şi supodarea contravalorU eventualelor prejudicH produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea
gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor sau
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia Iucrărilor va fi
oprită si reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru
defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis in baza unei solicitări
punctuale.

Prezentul aviz este ernis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 285R/1613581 din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în
traseuliamplasamentul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü
revizuirii înainte đe începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea
acestuia i va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

0.
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

1.

Insp. ?ZOINESCU

Red:D.V.J3ex.I 03.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/w.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediulavize arbori in consultareiavize arbori in consult
are.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.5349,7617,828281634762,1 649967,1654499LtP.?

CĂTRE,
S.C. PETROSTAR S.A.

Bulevardul Bucuresti nr.37, 100520 PIoieti, Prahova

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

ŔOMÂN IA
I918 20181 SÂOOÂTOOM l,.IPPEUNA

Scopul ĺucrării: “Reabilitare staţie de protecţie catodică pe str. LăstăriuIui i

sector 1, Bucuresti"

Referitor Ia solicitarea depusă de Doamna Mădălina Boiangiu pentru S.C
PETROSTAR &A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1634762/lg.06.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5349/20.06.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1649967107.08.2018 ş nr.1654499/24.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7617/08.08.2018 i nr. 8282/25.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrăhi “Reabilitare staţie de protecţie catodică pe str.
LăstăriuIui nr 33, sector 1, Bucureti' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.386R/1617137 din
13.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Documentaţie tehnică, Aviz de traseu 123.07.2018 emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării /27.06.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă
in

• execuţie foraj vertical pentru montarea prizei anodice aferente staţiei de
protecţie catodică-SPC reabilitată. Forajul va avea adâncimea de 76,00 m
diamentrul de 320 mm i va fi executat în spaţiul verde existent în str. LăstăriuIui

Iângă Iocul de joacă, Ia distanţa de aprox, 200 m de Iimita de proprietate a
terenului (poziţie Nord-Vest);

• înlocuire cabină redresoare aferentă SPC cu una nouă — performantă, ce
va fi amplasată pe soclul de beton existent, între Iimita de proprietate a terenului i
gardul viu existentDimenisunile cabinei redresoare vor 11: 0,6 x O0,7x1 ‚2 m;

• realizare circuit anodic aferent SPC prin montarea îngropat a unor cabluri
de cupru în spaţiul verde, prin săpătură executată între cabina redresoare i cutia de
conexiuni (ce va fi amplasată Iângă priza anodică). Săpătur va avea Iăţimea de 0,6 m,
adâncimea de 0,8 m si va fi executaă pe o Iungime de 5,00 m;

• montarea subterană a prizei de împămăntare realizată prin săpătură în
spaţiul verde, aproape de Iimita de proprietate. Dimensiunile săpăturii vor fi de
L10m, I0,6m i h0,6m;

*
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• realizarea a două batale aferente SPC prin săpătură executată în spaţiul
verde, dimeniunile săpăturii pentru fiecare batal vor fi de:2,0m x 2,0 m x 1 ‚5m.

Urmarea Iucrărilor executate, din documentaţia depusă rezultă că pentru a
avea acces Ia amplasamentul Iucrării, gardul viu va fi transplantat pe o Iungime de
2,0-2,5 m, în dreptul cutiei SPC. Arborfl existenţi în spaţiul verde unde se execută
Iucrarea nu vor fi afectaţi.

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 03.07.2018, în spaţiul verde
(plantat cu gazon) unde se va executa Iucrarea, s-a inventariat următorul material
dend rologic:

• 1 ex. Prunus pissardi sp. (corcodus rosu), multitulpinal cu 0=10-15 cm,
h= 3,5 m, Ia distanţa de 3,0 m de Iimita de proprietate din partea de N-V;

• 1 ex. Acer sp.(arţar), cu 0=15-20 cm, h=4 m, Iocalizat Ia 2,2 m de
corcodu i Ia 2,5 m de Iimita de proprietate N-V;

• 1 ex. Acer sp.(arţar) cu 0=20 cm, h= 6m, Iocalizat Ia 5,0 m de primul
arţar.

• 1 ex. tufă Iiliac cu 0<7 cm, Ia 0,5 m de cabina redresoare;
• 2 ex. ienupăr târâtor, amplasat Iângă corcoduuI rou;
• Gard viu din specflle Ulmus i Hibiscus, cu Iăt.=0,5 m amplasat paralel cu

str. Lăstărisului;
In trotuarul aferent spaţiului verde din str. Lăstărisului nr.30, în aliniamentul

stradal există:
•2 ex. Ulmus (ulm)cu 0=40-50 cm, h12-15m;
Lângă spaţiul verde există un Ioc de joacă neafectat de Iucrările de

reabilitare ŞPC.
In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- Pentru accesul Ia amplasamentul Iucrării i protejarea gardului viu din
proximitatea amplasamentului, se avizează relocarea unei pofliuni din acesta (de
Iungime P0 — P5 m aflată în vecinătatea cabinei redresoare, pe o perioadă de 4
zile, într-o suprafaţă special amenajată, In suprafaţa amenajată pentru relocare se va
executa o groapă avănd dimensiuni funcţie de volumul masei foliare a gardului viu
relocat, în care se vor depozita exemplarele relocate. Balotul rădăcinilor acestora se
va acoperi cu nisip, peste care se va turna apă zilnic (nisipul nu trebuie să fie
uscat pe toată perioađa relocării). La řinalizarea Iucrărilor de reabilitare a staţiei de
protecţie catodică, gardul viu se va replanta în poziţia iniţială, Dacă peste o perioadă
de vegetaţie se constată uscarea gardului viu, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse.

- In proximitatea arbońlor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, manevrarea utajelor pentru execuţia
forajului i montarea prizei anodice se va realiza astfel încât să nu producă
afectarealdistrugerea coronamentului arborilor din proximitate.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m
1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilîtare subterane.
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Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau
altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare, La executarea Iucrărilor de foraj vertical pentru montarea prizei
anodice, coronamentele arborilor din vecinătatea amplasamentului se vor proteja cu
preiate pentru a nu fi afectate de manevrarea utilajului.

- In cazul in care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia veriřicările ulterioare (12 Iuni de Ia řinalizarea Iucrărü) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrării, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia (putând duce
ulterior Ia declinul biologic aI materialului dendrologic), defrişarea/toaletarea arborilor
se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei
solicitări punctuale.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială, inlusiv
refacerea gazonului din spaţiul verde.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr 355R/1617167 din 13.06.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Fentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

4

Red;D.V.J3ex./03.09.2018 - prezenlul aviz a fost postat pe sile-uI PMB . S EF 20Jh
httpJiw.omb.ro/institutiiĺodmaria/directiiIdirectia mediuĺavize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma

pa data de

Bd. Rega Elisabeta nr 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureşil, RomânIa

TeI: 021305.55.00 Wiţ. 4016
http:IIww,.pmb.ro



o
o



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j9.•şj.:.:.,

Direcţia de Mediu
POMANIA
l 91520181 SÄPDÄTOPIM il.PDEuNÄ

Nr. 6294, 7503/11641965, 1649591IL..ĹO1JSUWL'.

Către: E-Distribuţie Munitenia SA

Strada Justiţiei nr 58-601 parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Racordare ĺa reţeaua de distribuţie electrică a imobUuiui din strada

Tudor Vianu sector 1, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1641965//11.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6294/112.07.2018, completată prin documentaţia înregistrată Ia

P.M.B. cu nr. 1649591//06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7503/107.03.2018, prin

care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Racordare Ia

reţeaua dë distribuţie electrică a imobilului din strada Tudor Vianu nr 1, sector 1, vă

comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 133/STEIDDN/17698 din

data de 18.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notificărfl . ‘06.06.2018), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 20m,

din postul de transformare 4194 Iocalizat Ia Iimita de proprietate a imobilului nr, 8 cu

imobilul nr. 10, prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare, până în dreptul imobilului

Ia limita de proprietate cu imobilul .‘,

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat existenţa

vegetaţiei, astfel:

o 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) h 15m, O lOOcm, Iocalizat in dreptul

imobilului nr. 14, Ia 3 m faţă de Iimita de proprietate cu imobilul r
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În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 0211305.55.00, interior

4108.

În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic prin menţinerea.distanţei săpăturh (executate manual) de 1 ‚5m

faţă de arborele menţionat, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale în jurul

acestuia sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că, în cazul în care această distanţă nu se poate fi respectată

nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteorologice

nefavorabile, În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea mateńalului dendrologic aflat în apropierea

lucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ultedor

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de inceperea execuţiei lucrădi.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cer[ificatul

de Urbanism nr. 133/5TEIDDN/17698 din data de 18.052018 împreună cu planul

anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- iăi'łW A

ciaJ;::tescu
Red:c.I./Sex./04.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ..‘

ROMAN IA
l Dl S 2(11111 qĂnsrDp 11.1 IM PSEUNA

Nr. 6809,803311644664,1652467/ ąŞ.Ęt ZUJb

CĂTRE,
S.C POWERTEC PRQIECTS.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, Bucureti

Spre ştflnţă:
ĄDMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

QbiectuI íucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str, Fabrica de
Chibrituri - — - sector 5"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1644664/20.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6809/23.07.2018
i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1652467/20.08.2018 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.8033/21.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str, Fabrica de
Chibrituri i r 17—21 sector 5" apaţinând 180 RESIDENCE II &R.L.., vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificatde Urbanism Nr.118R/1597233 din 06.03.2018
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de
traseu nr.7691/20.04.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării

..““19.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de
vânzare, plan de încadrare in zonă, Fia de soluţie L - emisă de E-Distribuţie Muntenia,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea se va realiza
asđel: L

Se va prevedea extinderea reţelei eiectrice cu o reţea electrică nou proiectată prin
pozarea subterană a unui cablu ce va fi conectat în sistem intrare-ieire Ia cablul distribuitor
2OkV existent în trotuarul nr, pare din os. Viilor Ia intersecţia cu str. Spătarul Preda. Traseul
de pozare a cablului electric proiectat pornete din Iocul de mansonare ‚ subtraversează
carosabilul din os. ViiIor pe trotuarul nr. impare aferent acesteia, de unde va continua prin
trotuarul nr. impare din str, Fabrica de Chibrituri, până în dreptul imobilului cu nr. 17-21, Ia
postul de transformare amplasat pe proprietatea imobilului alimentat. Lungimea traseului reţelei
electrice proiectate va fi de 192 m în domeniul public. Execuţia anţuIui de pozare va fi
realizată manual, iar subtraversarea prin foraj orizontal dirijat. Groapa de manonare va avea
suprafaţa de 8 mp.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că în
proximitatea Iucrării, în trotuarul nr. impare din str, Fabrica de Chibrituri, există platbandă Iipită
de Iimita de proprietate aferentă imobilulu cu nr.54, cu vegetaţie-gazon. Ln dreptul imobilului cu

există de asemenea platbandă fără vegetaţie, cu 2 ex. arbuti plantaţi in aceasta.
In trotuarul nr. impare din os. Viilor s-au inventariat 3 ex. Gleditschia triacanthos L

(glădiţă )‘ cu 0=70-80 cm1 h=15-18 m, plantată în alveole la 1,5 m de bordură.
In trotuarul nr, pare din os. Viilor, in vecinătatea Iocului de manonare, s-au inventariat:
-1 ex. Quercus sp. (stejar), 0=40 cm, h=12-14 m;
- 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=10-50 cm, h=4-15 m.
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Lăţimea trotuarului din os. Viilor fiind de 6,00 m.
In urma analizărH documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu
din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5
zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 m- 1.5 m faţă de arbori din
proximitatea traseului Iucrărfl, conform SR 8591/1997 R&ele edilitare subterane, Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireaíruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Este interzisă
deteriorarea spaţülor verzi în timpul execuţiei Iucrărilor.

- În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţła înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

-In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 11 8R/1 597233 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirii înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i va
fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul
IucrărH, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în
prezentul aviz.

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul CulturH i
Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na POPA

&flIag
VIi3.jj f:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔOMÂNIA
i recţia de IVledi u 19l8 20181 SÄPBATOPINI MPPEUNA

Nr. 719511164742611 io. SE 2016

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr; 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea eĺectrică în vederea alimentărü cu energie electrică

a imobflului situat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea r sector 1

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1647426/130.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7195/131.07.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Extindere reţea electrică în

vederea alimentărü cu energie electrică a imobUului situat pe strada Constantin

Dobrogeanu Gherea nr. 83A, sector 1, vă comunicăm următoarele:

o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 273R1 511520 din data de

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r 1/30.05.2018, PIan de

coordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va

executa pe o lungime de 314m, incepând din postul de transformare 2720 existent în

incinta imobilului . din strada Dobrogeanu Gherea, continuând prin trotuarul

imobilelor cu numere potaIe impare aI străzii Someul Rece până Ia intersecţia cu

strada Brodina, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe impare aI acestei străzi

până Ia intersecţia cu strada Dobrogeanu Gherea, cu subtraversarea carosabilului

acestei străzi, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere postale impare până în dreptul

imobilului nr. 83A din strada Constantin Dobrogeanu Gherea;

o urmare a verificărfl pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe

traseul Iucrării, astfel:

• strada Somesul Rece, trotuarul are o Iăţime de 2m iar alveolele din trotuar au o lăţime

de lm:

• în dreptul imobilului nr. 59: 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O SOcm, h 8m,

prezintă scorbură Ia bază;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5CO1 3, sector 5, Bucureşti,
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• În dreptul imobiIuIui nr. 63: 1 exemplar din specia Morus (dud) O 5Ocm, h 8m;

• În dreptul imobiIuIui nr. 65: 1 exemplar din specia Juglans (nuc) O 4Ocm, h 1 Om;
• În dreptul imobŕlului nr. 69C: 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 35cm, h 3m,
prezintă urme recente de reducere a coronamentului;

• Îfl dreptul imobilului nr. 69

1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) S 35cm, h 3m, prezintă scorbuń profunde pe
trunchi si în zona de inserţie i prezintă urme recente de reducere a coronamentului,

distanţa dintre alveolă i limita de proprietate fiind de 5Ocm;
1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 35cm, h 3m, prezintă scorbură profundă pe
trunchi i prezintă urme recente de reducere a coronamentului, distanţa dintre limita de
proprietate i alveolă fiind de 5Ocm;

• strada Brodina, trotuawl are o lăţime de 2m i spaţiúl verde are o lăţime de lm:
- intersectie cu strada Somesu! Rece; 1 exemplar din specia Platanus Acerifoľa (platan)
S 2Ocm, h 7m;

- În dreptul imobiiuIui nr. 5A:

1 exemplar din specia Ailanthus Altissima (fals oţetar) O 7cm, h 3m, localizat iângă
stâlpul Luxten;

2 exemp!are din specia Tilia (tei) O 4Ocm i 7Ocm, h 12m i 15m;
- Îfl dreptulimobilului nr. 5:2 exemplare din specia Tilia (tei) O 35cm, h 12m;
- În dreptulimobflului nr. 3:2 exemplare din specia Fraxinus (frasin) O 1O-l5cm, h 6-8m;
- intersecţie cu strada Dobrogeanu Gherea: 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia
(platan) e 2Ocm, h 9m;

• strada Dobrogeanu Gherea, trotuarul are o lăţime de 2,5m I spaţiul verde are o lăţime
de 2m:

- intersecţie cu strada Brodina: 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) O 3Ocm, h 6m.
În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat execuţiei

lucrării. Execuţia iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei
de Mediu din cadrul Primáriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrăńi, la tel. 021/305.55.00, interior
4108.

Tn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
rađicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia cel puţin 30-5Ocm de axul arborilor de pe strada Someul Rece si lm faţă de
arborii pe strada Brodina şÍ strada Dobrogeanu Gherea, evitându-se secţionarea
rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
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Precizăm faptul că, concomitent cu prezentul aviz, a fost emis aviz de

specialitate către administratorul terenului, în speţă ADP sector 1, privind defriarea

arborelui din specia Fraxinus din dreptul imobilului nr. 59 din strada SomeuI Rece care

prezintă scorbură Ia baza trunchiului i de defriare a doi arbori din specia Fraxinus din

dreptul imobilului nr. 69, ce prezintă scorburi profunde Ia bază ş pe trunchi, în vederea

evitărfl prăbuirii arborilor, Iuând în considerare starea de viabilitate ş lăţimea mică a

trotuarului pe unde se va executa Iucrarea.

Execuţia Iucrărü se va reaflza numai după întiintarea administratorului Iegal aI

terenului în vederea punerfl în aplicare a avizului de defriare.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor, alţii decât cei cuprini în avizul de specialitate mai sus menţionat,

existând riscul secţionărU acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza

numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificări ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată

uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia

înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse

prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei

Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr 273R1611520 din data de 03.05.2018 emis de Primăria

Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PlanuI de

coordonare semnat de deţinătorfl de reţele tehnico-edilitare şi stradale I are termen de

valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marian POPA

Tntocmit

flţQ Claudia Istr4ţescu

Red:C.I/3exí03.082018 - pre Icst postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŘOMÂNIA
WIĄ flTB I ÁpsÄToI.., iNkPtuŃA

1ÜSEZO
CATRE,

&C. POWERTEC PROIECT SB.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, secvtor 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

QbiectuI Iucrăriŕ: ĂsRacordaťe Ia RED spaţiu comercial multifuncţional situat în Bucureti,
sector 6, B.dul Ghencea nr

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C PQWERTEC PROIECT S.R.L, prin doamna
Mihăiĺescu Florina, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1647819/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7254/01.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării “Racordare Ia RED spaţiu comercial multifuncţional situat în Bucuresti, sector 6,
B,dul Ghencea nr. 1 “apaţinând STEN CONSULTING S.R.L., vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018
emis de Prämăria Municipżului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz
emis de Primăria Sector 6, Aviz de traseu nr.13221/30.05.2018 emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea Notificării 25.05.2018 emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului
Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare, plan de încadrare în zonă, avize individuale emise
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, precum i plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea se va realiza astfel:

Se va prevedea extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică nou proiectată prin
pozarea subterană a unui cablu ce va fi conectat în sistem intrare-ieire Ia reţeaua electrică
existentă pe b.dul Ghencea. Locul de manonare al cablului electric proiectat va fi in trotuarul
nr. impare din b.dul Ghencea, in dreptul Iimitei de proprietate stânga a imobilului cu nr. IE

Traseul de pozare a racordului electric nou pleacă din locul de mansonare i va
continua prin trotuarul nr. impare până in dreptul imobilului cu lE ‚ de unde va continua
subteran pe proprietăţi private, până Ia PC proiectat în incinta imobilului cu nr. din b.dul
Ghencea. Lungimea traseului pe domeniul public este de 140 mI, iar adâncimea de pozare a
cablului electric în trotuar va fi de 0,9-1,0 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că în
proximitatea IucrărH, există platbandă Iipită de limita de proprietate a imobilelor, cu vegetaţie i
arbori plantaţi în aceasta. Arborii sunt Iocalizaţi Ia o distanţă de aprox. 1,50-2,00 m de trotuar,
iar trotuarul are o Iăţime de 2,00 m.

De a Iungul trotuarului au fost inventariaţi un nr. de
• 11 ex. Populus sp. (plop) cu 0=30-80 cm, h=18-25 m;
• 2 ex. Populus sp. (plop) cu 0=60-80 cm, h=20 m, in dreptul proprietăţii cu lE
201008.

În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe

şIi,l ‚‚

Direcţia de Mediu

Nr. 7254/1647819
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării menţionate, astfel:

arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

-În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 m- 1.5 m faţă de arbori din
proximitatea traseului Iucrărfl, conform SR 8591/1997 Rezeie edilitare subterane. Condiţű de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

-In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
f inalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la stareainiţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă i in baza planul de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico
edilitare.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i va
fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul
Iucrărfl, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în
prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA

Red:D.v../3ex./04.Q9.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
IgB 2018 ISABÁTOPIM MPOEUNA

Nr. 725511164782111
I U.JC ŻUIL

Către: SC PQWERTEC PROIECT SRL

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apartament 5, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ie Iucrarea: Aíimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada

Verziori sector 4, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1647821//31.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7255//01.082018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrărü Alimentare cu energie electrică e imobiluluż situat

pe strada Verziori ‚ sector 4, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certilcat de Urbanism nr. -. din

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexă, vizat

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1 //30.05.2018 emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de

87Dm, din trotuarul bulevardului Gheorghe Sincai, din dreptul imobilului nr, situat Ia

intersecţia cu strada Cuza Vodă, cu subtraversarea acestei străzi, apoi prin trotuarul

imobilelor cu numere postale pare până în dreptul imobilului nr. 141A, unde va

subtraversa pe partea imobilelor cu numere potaIe impare, continuând prin trotuarul

acesteia, cu subtraversarea străzilor Tunului i Poterai până Ia strada Bucur, continuând

prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare până Ia intersecţia cu strada Verziori,

apoi prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare până Ia imobilul ce va fi alimentat;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2018 s-a cDnstatat existenţa

arborilor în aliniamentul stradal aI bulevardului Gheorghe Siseti.

În urma anahzărü documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind aprobarea Normełor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Bd. Reg*ia Đsabeta rr. 47, cod pc$a1050013, sect5. Buaireşti. Räa

TeI: 021.30555 00
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei

I ucră ri.

În proximitatea arborilor de pe bulevardul Gheorghe Siseti săpătura se va executa

manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrăńlor, executantul va Iua

măsuri de protejare a matedalului dendrologic prin menţinerea distanţei săpătuńi

(executate manual) de lm faţă de arborii menţionaţi, evitându-se depunerea pământului

sau altor materiale în jurul acestora sau rănireaÍruperea ramurilor prin manevrarea

utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care aceaste distanţe nu se pot respecta nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteorologice

nefavorabile, În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea

Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fÍ sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modifîcare apărută ulteńor

emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuihi înainte de inceperea execuţiei IucrărU.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în CertifIcat de
Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti,

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare semnat de

deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an đe Ia data

emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, Q
Simona-Maria a POPA

&‘ ‘0. ‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1918 ŻOIB I SÄPSATOPLM iM2PEUNA

Nr. 730911164828611
1 Ů. 201b

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de energie eiectrică pentru imobflul din strada Intrarea

Soldat Dobre Ioan i sector 1, Iucrare ce se va executa din strada Soídat Gheorghe

Pripui

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia PM.B, cu nr 16482861/01.08.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 7309//02.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea lucrării Bransament de energie electrică pentru imobflui

din strada Intrarea Soldat Dobre ioan 4, sector 1, Iucrare ce se va executa dín strada

Soldat Gheorghe Pripu r 3, vă comunicăm următoarele:

o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ( din

data de 13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic1 Clasarea Notiřicărü nr. 1 /23.05.2018), Iucrarea se va

executa prin trotuarul străzii Soldat Gheorghe Pripu, pe partea imobilelor cu numere

potaIe impare, din stâlpul EneI Iocalizat în dreptui imobilului nr. gA, până în dreptul

imobilului ce va fi alimentat;

o urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 13.08.2018 s-a constatat existenţa

vegetaţiei pe traseul Iucrării, astfel:

- în trotuarul străzii Soldat Gheorghe Pripu pe partea imobilelor cu numere po$ale

impare, în dreptul imobilului spre Iimita de proprietate cu imobilul nr. 94 se

regăseste următorul arbore:

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 3Ocm, h 6m, Iocalizatla lm faţă de Iimita

de proprietate.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.GM.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teńtohul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

8d Regina EI,sabeta nr 47, wd poştal ascoi 3, sector 5, Bucumti, Rom&,ia

TeI; 021 .305.55.00
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acestei Iucrări. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant ai

direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiuiui Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia numărul de teiefon

021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizănd o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrăriior, executantul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpătudlor (executate manual) Ia ceI

puţin 4Ocm faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului

sau altor materiaie în jurul acestuia sau rănireaíruperea ramurilor prin manevrarea

utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular

aI arborelui, existând riscul secţionărfl acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va

realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări

punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia Finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea

materialului dendrologic af]at pe traseul Iucrădi, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarului

uscat şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
fjnalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modifIcare apărută ulterior

emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. I . - din data de 13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1,
împreună cu planul anexat, vizat spre şi are termen de valabilitate 1 an de ia data

emiterii.

intocmit
Claudia I tr' scu
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. r321I164B21ol...tL1u.2g

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

•il
• •.. ..•

ŔOMÂNIA
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Spre ştiinţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

o
Obiectul Iucrärii: “Branament de gaze naturale pentru imobilui
Dumitru nr ‚ sector 1"

din str. Florescu

Având în vedere solicitarea S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PRO
GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr1646210/01.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.7321102.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrărfl “Branament de gaze naturale pentru imobilul din str.
Fĺorescu Dumitru nr sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu
planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturaie-emise de Distrigaz Sud Reţeie, Ciasarea notiřicării
nr. .04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, dovada
proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă in:

• realizare bransament de gaze naturale PE 100 SDR Dn 32mm, cu cuplare
in conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Florescu Dumitru,
perpendicular pe aceasta, pe un traseu de Iungime=3,0 m. Traseul branamentuIui va
străbate parţial carosabilul, trotuarul aferent imobilului cu nr. ‚ până în postul de
reglare-măsurare-PRM, ce va Ii amplasat în iridă Ia 3,0 m de Iimita de proprietate
stânga a imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 29.08.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărfl sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verĺfĺcărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

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 şi cu respectarea celor specificate în Certif]catul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în

Bd. Regna Eusabeta rr. 47. rnd poştal 050013. secflS, BĹCJrşIĘ R1&i
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traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţí obligaţia solicitărU revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/200g.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

Ręd:DVJ 3exI31.O8.2O18 - prezentul aviz a fost pcstaţ pe siLe-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
191820161 EÄOEaTDO ‚.11 MOPÇUNÁ

1 ŚEP 2i —-

Nr. 76121116497711/

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL
Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligraf iei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia ĺucrarea: Lucrare structurală pentru dezvoltarea reţelei secundare de redusă
presiune în vederea optimizărü funcţionării sistemului de distribuţie gaze naturale pe bd. luliu
Maniu f . sector6

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1649771//07.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 76121/08.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl Lucrare structurală pentru dezvolta rea reţelei secundare de redusă
presiune in vederea optimizărü funcţionării sistemului de distribuţie gaze naturale pe bd. Iuliu
Maniu .

‘‘ • -
vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. 147R/1483012 din data de
28.03.2017 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea
Notificărü -. ;//05.05.2017, PIan de coordonare semnat de deţinătorii de lucrări tehnico
ediütare i stradale), )ucrarea se va executa pe o Iungime de 243m, începând din dreptul
imobilului până în dreptul imobilului i . 1, prin carosabilul străzii paralele cu
drumul european E81;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018, s-a constatat existenţa
spaiuIąi verde cu gazon, în proximitatea imobilului i

In urma analizărü documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In timpul lucrărilor, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe spaţiul
verde aferent imobilului nr. 413.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Planul de
coordonare semnat de deţinătorfl de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an
de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU
s i m o na-Mariana

Red:C.IJ4ex/04.09.2018-
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pe data de
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Întocmit

Bd. Regna Esabeta nr. 47. ccd poşta 05c013. sector 5, Bucure$i, România

T&: 021 3C55500
http:Jĺwwwpmbro

06. SE 1oi.



o



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ;:ş.:.::...

ŔOMÂNIA
‘irecţia de N/Iediu

10, SE 201b

Către: SC IMQBILIARE SAV SRL
oseaua Mihai Bravu nr. 171-173, sectorui 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 2
Şoseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucureşti

Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti

O Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eĺectrică a imobiluiui situat pe strada Arhitect
Alexandru Să vulescu .. sector 2

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1649595//07.OB.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7615//08.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Alimentare cu energie
electrică a imobiiului situat pe strada Arhitect Alexandru Săvulescu ‚1.r, $ sector 2, vă
comunicăm următoareie:

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 30R1585013 din data de
31.01.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucuresti, împreună cu pianul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl r j//15O22Q13 Plan de
coordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o
iungime de 160m, din postul de transformare 1077 existent în incinta imobilului nr. 169
(bloc D5, scara F) iin soseaua Mihai Bravu, prin trotuarui imobilelor cu numere potaIe
impare, cu subtraversarea străzii Maior Coravu până ia intersecţia cu strada Arhitect
Alexandru Săvulescu, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe impare până în

J dreptui Colegiului Naţionai Emil Racov[tă unde va subtraversa strada până Ia imobilul

•urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, astfel:
• intersecţia oseIei Mihai Bravu cu strada Maior Coravu:
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frastn) O 35cm, h Bm;

• trotuarul imobileĺor cu numere potaĺe impare aI străzii Arhitect Alexandru Săvulescu,
Íăţimea trotuaruţui este de lm i Iăţimea platbandei în care sunt plantaţi arbori este de
O.Sm:
- 2 exemplare din specia Tilia (tei) O 40-5Ocm, h 7-8m;
- 1 exemplar din specia Morus (dud) O 25cm, h 7-Bm;
- 2 exemplare din specia Tiľa (tei) O 30-4Ocm, h 7-Bm;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 3Ocm, h 7-Sm, în proximitatea punctului de
subtraversare pe partea imobilelor cu numere postale pare, ia aproximativ 2m de stâlpui
Enei;
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• trotuarul imobŕlelor cu numere potaIe pare aĺ străzii Arhitect Alexandru Săvulescu, în
dreptul imobflului:

- 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) O 2Ocm, h 7m, Iocalizat Ia 1 .5m faţă de
imobilul din partea stângă a proprietăţh;

In urma analizării documentaţieí depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiitor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţWor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin 30-SQcm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
depunerea pământului sau aitor materiale în jurul acestora sau rănirealruperea ramuritor
prin manevrarea utilajelor din dotare, Se va acorda atenţie deosebită ceíor doi arbori
(teiul de pe partea imobflelor cu nr. impare i catalpa de pe partea imobilelor cu nr. pare),
ĺocalizaţi în proximitatea punctelor de subtravsersare a străzii Arhitect Alexandru
Să vulescu.

Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă la verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterU acestuia, aveţi obligaţia solicitădi revizuirfl înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism nr. 30R1585013 din data de 31.01.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate
1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ECUČFJŚ
Simona-Matna PQPA
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Nr.7682fl165O157U..LQ..&..?0(

Către:

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Redimensionare branament apă .i racord canal pentru imobilul situat în
strada PotaIionuIuii - - ‘pentw branare ía reţeaua de apă, respectiv racordarea Ia canalizare
aimobflelorL . . —:

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1650157//08.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 7682//09.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrării Redimensionare branament apă i racord canal pentru Ümobilul situat în
strada PotaIionuIuirir 25(pentru branare Ia reţeaua de apă, respectiv racordarea Ia canalizare
a imobilelor :.. J, .J „ vă comunicăm următoarele:
• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 481/8275 din 27.04.2018 emis
de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificării :.. 712.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti),
Iucrarea se va executa, asttel:
- branamentuI va avea o Iungime de 5m i se va executa prin inlocuirea pe aceIai traseu a
branamentuIui existent care se va dezafecta;
- racordul va avea o Iungime de 8m i se va executa prin înlocuirea pe aceIai traseu a racordului
existent care se va dezafecta;
• urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta IucrărH sau în proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finahzarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată contorm art. 4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii

înainte de începerea execuţiei lucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr

481/8275 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, impreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

7 Întocmit
Claudia lstrătescu
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Nr. 8271, 842181654227, 1655649/L.Ą.QĚ[..1,.

Către: SC FAVEQ CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 i 10, sectorul 6, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia lucrarea: Branarnent de gaze naturale pentru imobilul
Corp B, sector 1, Bucureti

din strada MaIuI Mic

Referitor la petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16542271/24.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8271/127.08.2018, completată prin documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1655649/129.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8421//30.08.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării 8ranament de
gaze naturale pentru imobilul din strada MaIuI Mic r,r. 2ú - Corp B, sector 1, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 175/14ÍrEIDD/M/20865 din
26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea NotificărH - . /12.07.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de
5.5m, perpendicufar pe ímobilul corp 8, Ia o distanţă de 2m faţă de Iimita de
proprietate din partea stângă (imobilul : .Ĺ, corp A);
- urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municjpiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 175/14ŰEIDD/M/20865 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,' ‚

Simona-Mariana
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Nr. 8272, 842001654226, 165565211

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 i 10, sectorul 6, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobflul din strada MaĺuI Mic
Corp A, sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1654226//24.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 82721/27.08.2018, completată prin documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 16556521/29.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8420/130.08.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Branament de
gaze naturale pentru imobflul din strada MaIuI Mic . . ‚ Corp A, sector 1, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 176/15ŰEIDD/M/20864 din
26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, impreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării J/12.07.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o lungime de
5.5m, perpendicular pe imobilul .. — . corp A, Ia o distanţă de 2m faţă de Iimita din
partea dreaptă (imobilul r . corp B);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetae pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriu
Municipiului Bucuregi, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 176/15ŰEIDD/M/20864 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare si are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĄ

Întocmit
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Nr. 8712!

c ĂTRE,
DIRECŢIA GENERALA SERVICII PUBLICE

DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE
Serviciul Alimentare cu Apă şi Canal

Spre ştünţă:
AOMINISTRATIA STRAZILQR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr 44, sector 2

o
Referitor Ia Iucrarea: “Reţea metropolitană de cişmele publice" În Municipiul
Bucureşti

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8712/06.09.2018 şi Ia Direcţia Utilităţi Publice-SeMciul Alimentări cu Apă şi canal cu
nr.2828/06.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării “Reţea metropo!itană de cişmele publice" în Municipiui Bucureşti amplasate pe raza
administrativă a sectorului 2, cu excepţia zonelor protejate construite şi a parcelări incluse pe
Lista Monumentelor Istorice 2015, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de urbanism nr. 1014R151"F" din 11.07.2018
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexate, Memoriu justificativ
privind execuţia Iucrărfl “Reţea metropolitană de cişmele publice — Amplasament: Sector 2",
Clasare notificărü nrA7754122.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti)
şi a vizitelor efectuate în teren în data de 10.09.2018, pentru alimentarea cu apă potabilă şi
golirea apei din cele 6 fântâni publice se vor executa următoarele Iucrări:

• Cişmeaua nr. 9 — amplasată pe trotuarul din Sos. Fundeni, în dreptul Spitalului
Fundeni (Ia capătul Iiniei RATB 182), in domeniul public;
- realizare branşament de apă potabilä cu Dn 20 mm i Iungime L=5,0 m care se va

Iega in conducta publică de apă potabilă existentă pe os. Fundeni;
- realizare racord de canal de Dn 16 mm i Iungime L=5,0 m care va fi legat Ia gura de

scurgere existentă Iăngă bordură;
- in trotuarul din os Fundeni există platbandă cu Iătimea de 3,0 m i cu vegetaţie i

arbori plantaţi in aceasta, paralelă cu trotuarul i Iipită de limita de proprietate. In
platbandă se află plantaţi arbori din speciile Fraxinus sp, Thuja sp, Prunus cerasifera
Pissardi sp.;

• Cişmeaua nr. 1O — amplasată pe trotuarul din os. Fundeni-Tn domeniul public, vis-ä
vis de Spitalul Fundeni;
- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm i lungime L=2,0 m care se va Iega

in conducta publică de apă potabilă existentă pe os. Fundeni;
- un racord de canal de Dn 16 mm i Iungime L=3,0 m care va fi Iegat Ia gura de scurgere

existentă langă bordură;
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- pe traseul lucrărh nu există vegetaţie;
• Cişmeaua nr 11 — amplasată in domeniul public, pe trotuarul aferent blocului nr39 din
str Maior Băcilă;
- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm i lungime L=5,O m care va fi legat

la conducta publică existentă pe str Maior V. Băcilă;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm i lungime L=2,0 m care se va tega la gura de

scurgere existentă lângă bordură;
- pe traseul lucrărü nu există vegetaţie, dar in proximitatea lucrărfl se află spaţiul verde

afferent blocului nr39 din str Maior Băcilă in care sunt arbori plantaţi
• Cişmeaua nr. 22 — amplasată in domeniul public1 pe trotuarul din str Peńs, in dreptul
Bisericii Andronache;
- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm i lungime L=3,0 m care va fi legat

in conducta publică existentă pe str. Peris;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm i Iungime L=2,0 m, care se va lega la gura de

scurgere existentă lăngă bordură;
- ln trotuawl din faţa Bisericii Andronache există platbandă cu vegetaţie sub formă de

gazon i arbuti plantaţi în aceasta. Platbanda are lăţimea de 2,5 m i este lipită de
bordură;

• Cişmeaua nr. 29 — amplasată în domeniul public, pe trotuarul din str. Biserica Mărcuţa,
in dreptul Bisericii Mărcuţa;
- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 20 mm ęi lungime L=1 ‚0 m care va fi legat

în conducta publică existentă pe str. Biserica Mărcuţa;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm i lungime L=5,0 m, care se va lega Ia canalul

public existent pe str Biserica Mărcuţa;
- pe traseul lucrărfl nu există vegetaţie;
• Cişmeaua nr. 47 — amplasată in domeniul public1 pe trotuawl aferent Bisericii Sfântul
loan Botezătowl din os. Pantelimon;
- realizare branşament đe apă potabilă cu Dn 20 mm i lungime L=3,0 m care va fi legat

in conducta publică existentă pe os. Pantelimon;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm i lungime L=2,0 m, care se va lega la gura de

scurgere existentă lângă bordură;
- pe traseul lucrărü nu există vegetaţie;
Execuţia branşamentelor de apă potabilă şi a racordurilor de canal aferente cişmelelor se

vor realiza prin săpătură deschisă. Cuvele aferente cişmelelor au dimensiunile 0,36 x 0,36 m,
h=0,4 m i se vor amplasa subteran, in trotuar, la mininum 1,5m de bordură.

În urma analizărh documentaţiei depuse şi având în vedere traseul lucrărilor pentru
execuţia branşamentelor de apă şi a racordurilor de canal aferente acestor cişmele, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
execuţiei lucrărilor menţionate, astfel:

- ln dreptul arbońlor din proximitatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
matedalului dendrologic, iar traseul branşamentului de apă potabilă şi al racordului de canal
se va “modela" în aşa fel incát să Fie respectată distanţa 1,00 — 1,50 m faţă de axul arborilor,
conform prevederilor SR 8591/1997, Vă facem cunoscut faptul că, in cazul în care această
distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

ln timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va
evita depunerea pământului/alte materiale pe spaţüle verzi din proximitatea lucrărfl sau in jurul
trunchiului arborilor, va evita rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare. Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia f]nalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, inclusiv refacerea
gazonului (acolo unde este cazul).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 1014R151"F" din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună
cu planurile anexate. Pentw orice modificare apărută în traseul Iucrărilor ulterior emiterfl
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărH revizuirii inainte de inceperea execuţiei Iucrărfl,

Menţionăm că prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturü i
Identítăţfl Naţionale, pentru amplasamentul cismeleie nr.29 — Biserica Mărcuţa.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va t] sancţionată conform art4, Iit. b) din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Întocm it,

Insp. Daniela VOINESCU

4
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re.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞII

Direcţia de Mediu ...

POMANIA
1916-20161 SĂPBATOOIM MPOEUNÂ

11. 3FF 2ů1i

Către : SC GINICON SRL
Str Modestiei nr. 62, sector 1
E-maU: giniconyahoo.com

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe strada Jandarmeriei nr 177 A,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1655532/29.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 8423/30.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturale pe strada Jandarmeri& nr 177 A, sector 1, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. 138/2TEIDD/J/16868 din 29.05.2018, a planurilor anexate şi
Memońului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13630/11.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor, gragic de execuţie întocmit pe tipuI de Iucrări vizat de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verifjcării efectuate pe teren în data de
11.09.2014, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iunime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în trotuarul str. Jandarmeriei, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• pe traseul Iucrării există piatbandă cu vegetaţie spontană sub formă de iarbă, parţial
uscată, cu iăţimea de aproximativ 3m, situată între trotuar i Iimitele de proprietate.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma analizării dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menUonate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecŞe a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

Nr. 8423116555321
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DIRECTOR EXEC$TN
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S,mona-Manana OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1..;:%.;.:.:.'

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lo,s-aÔ,E%SÁPBÁmPIIĄ iLP;?EUNÁ

Nr.4910,6053 ĺ163184O,16524O5).;.Ę,/.t.

CĂTRE,
S.C. IMSAT&A. BUCURESTI
DIRECŢIA INSTALAŢII I AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevardui Iuüu Maniu nr. 7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucuresti

Spre tiinţă:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa'Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Qbiectul Iucrării: ‘Lucrări de înlocuke stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62
000-1 Subsecventul nr. 1, pe B.duí GărU Obor, sector 2"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631840/11.082018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4910/11.06.2018 i completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652405/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8053/21.0B.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
lucrării “Lucrári de inĺocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62 OOŰ - 1 pe B. dul găriż Obor,
sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.287R/1613575 din
03.05.2018 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea Notificărfl 3/08.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz de traseu nr.14576/15.06.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
nr.10278/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de CirculaţierPMB, Aviz de principiu emis de
Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente, Avize
indivíduale emise de Apa Nova Bucuresti, R.A.D.ET, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania
Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) Iucrarea constă în:

• inlocuirea unui nr. de 9 stâlpi de susţinere a reţelei de contact pentru tramvaie i
trolebuze, existenţi pe Bulevardul Gării Obor, prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, În trotuare, dispui În aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuarului — conform certiĺicatului de Urbanism menţionat mai sus i a
planului anexat Ia acesta;

— montarea corpurilor de iluminat i a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât
să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i pietonal pe timp de
noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe noii
stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;
Stâlpii AATB inlocuiţi pe B.dul Gării Obor poartă numere: 173, 179, 187, işp'

202, 203, 204, 207. .‚

Săpăturile aferente montării/demontărH noilor/vechilor stâlpi se vor execut#'manEak
Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i Anajare ?j)

\\ś ťr
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Teritoriuiui — PMB, Ia pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei acestora va fi aleasă
astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea
distanţei minime de 1,5 m faţă de trunchiul arborilor din proximitatea Iucrării. FundaţHle stâlpilor
tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxixH).

- urmare a veriticării efectuate pe teren în data de 31.082018 s-au constatat
următoarele:

• stâlpul nr 173, existent in trotuarul din b.dul Gări Obor, în dreptui imobil cu
nr.3. In proximitatea acestuia nu există vegetaţie. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga
celui existent;

• stâlpul nr.179, existent in refugiul RATB din faţa Gării. În proximitatea
acestuia nu există vegetaţie. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• stâlpul nr 187, existent în refugiul RATB din faţa Gării, Iângă ghieuI de
reîncărcare carduri de călătorie. In proximitatea acestuia nu există vegetaţie. Stâlpuĺ nou
proŕectatse va monta în stânga celui existent;

• stâlpul nr.188, existent in trotuarui nr. pare, in dreptul imobilului cu nr.16
din b.dul GărH Obor ( coaIa Gimnazială Ferdinand 1). In partea dreaptă a stâlpului existent se
află plantat in alveolă Ia o distanţă de 2,00 m faţă de stâlp, un ex. Acer sp. (arţar), 0=7-lOcm,
h=6-7m, iar în partea stângă, Ia distanţa 3,00 m faţă de stâlpul existent, se află plantat un ex.
Acer sp.(arţar) cu 0=7-lOcm, h=4-5m; Stálpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a
celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arboreie din proximitate;

• stâlpul nr.190, existent în trotuarul nr. pare, in dreptul imobiluiui cu nr.16
din b.dul Gării Obor ( Scoala Gimnazială Ferdinand 1). In partea stângă a stâlpului existent, Ia
3.0 m de acesta, este plantat în alveolă un ex. Morus sp. (dud) bitulpinal, cu 01= 02=25cm,
h=lQm, iar în partea dreaptă, ia 3.0 m de stâip, există piantat un ex. Acer sp. (arţar) cu 0=10
cm, h=4-5 m. Stâlpul nou proiectat se va monta in partea stângă a celui existent cu păstrarea
distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâlpul nr202, existent in trotuarul nr. pare, Ia intersecţia str. Baicului cu
str. Costache Conachi, in partea stângă a stâlpului existent, Ia distanţa de 3,0 m, se află un ex.
Tilia sp. (tei), 0=25 cm, h=10-12 m, iar partea dreaptă, Ia 3,5 m distanţă, se află un ex. Tilia sp.
(tei), 0=15-20 cm, h=6-7 m. Stâlpui nou proiectat se va monta in partea dreaptă a celui
existent cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate;

• stâlpul nr.203, existent în trotuarui nr. impare, in dreptul imobituiui cu nr.
19 din b.dul Gărfl Obor, In partea dreaptă, Ia 0.5 m distanţă, există platbandă cu vegetaţie i Ia
3,0 m de stâlp există piantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, cu 0=7cm, h=3-4m. Stâlpul nou
proiectat se va monta în partea stânga celui existent;

• stâĺpui nr.204, existent în trotuarul nr. pare, Ia intersecţia str. Baicuiui cu
str. Costache Conachi, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 6,0 m există plantat in alveoiă
un ex. Tilia sp.(tei), cu 0=25cm, h=7 m, iar in partea dreaptă a acestuia, Ia distanţa 3,0 m, se
află plantat un ex. TiIia sp.(tei), cu 0=25cm, ti=7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta in
dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate;

• stâlpul nr.207, existent in trotuarui nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.23
din b.dul Gării Obor . La 3.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex.
Fraxinus sp. (frasin), cu 0=lOcm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâípului existent, Ia distanţa
de 3.0 m de acesta este plantat în alveolă un ex Fraxinus sp. (frasin)-puiet. Stâlpul nou
proiectat se va monta în dreapta ceiui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

in urma anabzării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat execuţiei Iucrărií
mentionate. astfel:

- Operaţiunea de pichetare a Iocului de montare stâlpi RATB noi se va executa
numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de
începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţiilor se va face astfel încât
amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectareWdistrugerea coronamentului
arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum i păstrarea distanţei

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod pcştal O5I3, sector5, Bucureşti, Rcmânia I
TeI: 021.305.55.00 inŁ 4016 l V
httpilvňwą.pmb.ro

110 110 I OOl



minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus (conform anexelor Ia avizul de
principiu emis de Direcţia de Urbanism) i conform SR 8591/1997 Reţele ediI/tare subterane.
Condřtŕi de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriticările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorń eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului
(acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi
de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor sau coronamentului, existând
riscul secţionăriWdeteriorărü acestora, execuţia Iucrărilor va Ii oprită ş reluată numai după
obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişareaĺtoaletarea materialului dendrologic, emis in
baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 287R/1613575 din 03.05.2016 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă i este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i Jdentităţii
Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul Iucrării ulterior emiterh
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărb revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia
va fi sancţionată conform arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Intocmit,

InsP.jeIaVOINESCU

Red:D.V../3ex./ 05.092018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hfiQ://www.pmbro/insiituti/primari&dírecüi/dírectia mediu/avize arbori n consultare/avíze arbori n consult
are.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Irecţia de Mediu
ŔOMÂNIA
IgiO 2010 SÁPBÁrCGIM MPPEuNA

Nr. 6224, 7979111641367, 165211711 Ł2 SEP 2űn

Către: SC M&D CONS INVESTIŢII SRL
Strada Turda nr. 127, bloc 2, scara 2, apartament 37, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua ElectronicU nr. 44, sector 2, Bucureşti

Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului
Dimitrie Pompei r ‚ sector 2

situat pe buĺevardul

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr
1641367//10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6224/111.07.2018, completată prin
documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1652117//14.08.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 7979//20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Alimentare cu energie electrică a imobiluĺui situat
pe bulevardul Dimitrie Pompei nr. 2D, sector 2, vă comunicăm următoarele:
•conform docúmentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 151R1591512 din data de
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //22.05.2018, Plan de
coordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare), Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 140m pe domeniul public, prin trotuarul aferent imobilelor cu numere potaIe
pare, începând din dreptul imobilului nr. 2B până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;

• urmare a verificărU pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul lucrărü, astfel:
o trotuar aferent imobilului nr. 2A:
- 1 exemplar din specia Gleditsia (glădiţă) multitulpinal, h 15m, lângă stâlpul EneI;
- 2 exemplare din specia Fraxinus (frasin) O l5cm, h lOm;
o trotuar aferent imobilului nr. 2A:
- 2 exemplare din specia Acer (arţar) O 15-2Ocm, h 8-lOm.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

o
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior
4108.

În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin 50-lOOcm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănire&ruperea ramurilor
prin manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu
permite protejarea sistemului radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia,
defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţUle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei
I ucră ri i.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr 151R1591512 din data de 12.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi în PIanuI de
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de vaiabilitate
1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria

Red:C.I/4ex./05.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://wĄv.pmb.ro/institulii/prímariaJdirectiiĺdirectia mediWavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.pho
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

irecţia de Mediu
ŔOMÂNIA
1918 2010 sÁPBaTIM IMEUNA

Nr. 7020, 8029/11645777, 165225011 t 2 S EP 2Ü'iţ;

Către: SC IRIGC IMPEX SRL
Strada Afluentului nr 14, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea; Bransament de gaze natura(e a imobUului situat
sector 1

pe strada Linitei nr.

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr
16457771125.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 70201/26.07.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1652250/120.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 80291121.OB.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale a imobilului situat pe
strada Linisteinr. 92A, sector 1, vă comunicăm următoarele:
• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 75/4TEIDD/U4322 din data de
28.03.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificărü /124.04.2018), Iucrarea se va executa pe o
Iungime totală de lOm perpendicular pe imobilul nr 92A, din trotuarul imobilelor cu numere
potaIe impare, Ia o distanţă de 0,lm faţă de Iimita de proprietate din partea stângă a
imobilului;
• urmare a verificărU pe teren din data de 03.09.2018 s-au constat următoarele:
- în dreptul imobilului nr. 92, există o alveolă fără arbore plantat, Ia distanţa de 2m faţă de
imobilul nr. 92A;
- în dreptul imobilului nr. 69, Ia aproximativ lm de punctul de racordare, există arbusti din
speciaRosa (trandafiri).

ln urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe alveola aferentă imobilului
nr. 92 i pe plantaţia de aliniament de pe partea imobilelor cu nr. potaIe impare, Ia
finalizarea Iucrării având obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU avizului, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz are termandswaIabiIitate 1 an de Ia data emiterii.
‚çgÝi

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaOPA Đ MEOI

fl.nť' Intocmit
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/;:%.:.:.:.:...
Direcţia de Mediu

ROMANIA
?IS-?OlS I Ç8ĂTCnIM MP E'JNÁ

Nr.7252,849711 647817,1655805!

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Polígrafíei nr.4, sector 1, Bucurestí

Scopul Iucrării: “Racordare Ia RED imobfl Iocuinţe colective situat pe str. Nicolae
Caramffl ‚ sector 1, Bucuresti"

Referitor Ia solicitarea depusă de &C. POWERTEC PROIECT S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1647817/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7252/01.08.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1655805/30.08.2018 i ia Direcţia de Mediu cu nr. 8497/31.082018, prin care se
soiicită emiterea avizuiui de speciaiitate privind executarea Iucrării “ Racordare Ia
RED imobiI Iocuinţe colective situat pe str. Nicolae CaramfiI nr.85C, sector 1,
Bucureşti"apa,ţinând YG PROPRIETAŢIS.R.L., vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.267R11604986 din
03.052018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, PIan de încadrare în zonă, Aviz de traseu emis de Administratia
Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării 25.052fl18 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Fisă de soluţie . 11/27.01.2017
emisă de E-disiribuţie Muntenia, Contract de vânzare-cumpărare şi act de comasare,
PIan de coordonare avizat de administratorfl reţeielor tehnico-edilitare), Iucrarea
constă în:

• Reaflzare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord
eiectric conectat în sistem intrare-iesire la cablul distribuitor 2OkV PT3910-PT3541
existent în trotuarul din faţa postului trafo PT3910 din intrarea Poiana. Traseul
cablului electric proiectat va porni din Iocul de manonare (trotuarul din dreptul
PT3910), va subtraversa carosabilul din intrarea Poiana, va continua prin trotuarul nr.
pare din aceasta i apoi prin spaţiul verde din aleea de acces până în dreptul
imobilului alimentat, unde traseul va continua pe proprietate privată.

Lungimea traseului racordului proiectat pe domeniul public va ti de 115 mI.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că

traseul Iucrării traversează spaţiul verde din aleea de acces, In acesta există
vegetaţie spontană i arbori răsăriţi spontan aparţinând speciilor: Fraxinus sp.
(frasin), Populus sp. (plop), Prunus cerasus (viin), Prunus cerasifera (corcodu),
Salix sp.(saicie).
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În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat executiei lucrării mentionate, astfel:

- In proximitatea arborilor cu 0>7 cm, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicularal materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1-1.5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 267R/1604986 din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine
anularea acestuia i va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana
--

Întocmit,
Insp. Da eIa VOINESCU

Red:D.V../3exJO5.O9.2O18 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://wwwpmb.ro/institutii/nrimarialdirectiildirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php

pe data de i n. ?ŰIb
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔOMÂN IA
i recţia de IVledi u -

Nr. 761311164976511 2. SE ÎUL

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL
Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Administratia Domeniului Public şi Dezvolfare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe Splaiul
Independenţei cu conductă MP din 100 SDRI 1, sector 6

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1649765//07.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7613/108.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Reabilitare reţea de distribuţie
gaze naturale pe Splaiul Independenţei cu conductă MP din 100 SDRI 1, sector 6, vă
comunicăm următoarele:
o conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 51 8R1 530885 din data de
18.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 19350/129.09.2018, PIan de
coordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 595m, începând de la intersecţia Splaiul Independenţei cu
oseaua Orhideea, prin carosabil pe partea dinspre RâuI Dâmboviţa i pe două
tronsoane prin trotuar, în dreptul străzii Corvinilor i în dreptul străzii Locotenent tefan
Marinescu;
o urmare a verificărfl pe teren din data de 04.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, astfel:
• pe tot traseul Iucrării există arbori în alveole în trotuar;
• în dreptul străzii Corvinilor, tronsonul unde Iucrarea se va executa în trotuar:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 30-4Ocm, h 12m;
- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) O 10-1 5cm, h 7m;
• în dreptul străzii Locotenent tefan Marinescu, tronsonul unde Iucrarea se va executa
în trotuar:
- 1 alveolă fără arbore plantat;
- 1 exemplar arbore uscat 1 00%;

In urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
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de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea IucrărU, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

În proximitatea arborilor de pe traseul Iucrărfl, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) ia ceI puţin 1 m faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănire&ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialuiui
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

In cazul în pare nu sunt respectate condiţflle menţionatę, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificări ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicU produse
prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
I ucră rii.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 518R1530885 din data de 18.09.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale i are termen đe
valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECąTIV,
Slmona-Mw1 na OPA

‘ Ru
lntocmit

Claudia lstr'lescu

Red:C.I/4ex./05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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Direcţia de Mediu
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ŔOMÂNIA
910 2018 i S4n8T0PIM iMPPEUNÂ

Nr. 78011116512301/

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA
Bulevardul Regiei nr. 6D, sectorul 6, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de energie eĺectrică pentru imobilul din strada Virgil
Pleoianu - - ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1651230//1O.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7801/113.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Branament de energie electrică pentru imobUul
din strada VirgU PIeoianu nr. 34A, sector 1, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 113/11TEIDD/P/49806 din
10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 14.06.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5m,
în trotuarul aferent imobilului nr. 34A;
- urmare a verificărU efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr 113/11TEIDD/P/49806 din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

&VZ
j / Intocmit
/ ( Nt" Crescu

Red: C.I./3ex — 05.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
htipJĺv.pmb.ro/inslilutüJprimariaJdireclii/directia mediuĺavize arbnri in consultare/avize arbori in consultarephp Q ďpodatade P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
I9IS 2018 SAPSÁrOPIM IMPPEUNÄ

1 Z SEp Zülő
Nr. 7958/1651955!

CĂTRE,

Spre ştUnţă:
Administraţia Străzilor Bucure$i
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “8ranament de apă potabilă i racord de canalizare pe oseaua
Gheorghe Ionescu Sise.pti sector 1, Bucureştľ'

Referitor Ia solicitarea depusă de ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1651955/14.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7958/20.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Branament de apă potabilă $
racord de canalizare pe oseaua Gheorghe Ionescu Siseşti nr.25S sector 1, Bucureşti'
vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ‘ din
08.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de
încadrare în zonă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

Clasarea Notificării i !114.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Aviz tehnic definitiv nr.RG /14.06.2018 emis de APA NOVA
Bucureti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Avizeie individuale emise de E-distribuţie
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communication, Luxten, Netcity Telecom,
RATB), Iucrarea se va executa astfel:

• realizare branament de apă potabilă pozat subteran, cu alimentare din conducta
publică de apă potabilă existentă în os. Gh. Ionescu Sisesti, pe partea nr. impare. Lungimea
branamentuIui va fi de 4,0 m. Traseul branamentuIui de apă potabilă traversează carosabilul
i trotuarul, până Ia căminul de branament care va fi amplasat pe drumul de acces către
imobilul alimentat, în apropierea trotuarului;

• realizare racord de canalizare pozat subteran, de Iungime 13,0 m, care se va Iega în
canalul colector public existent în carosabilul din os. Gh. Ionescu Siseti, pe partea imobilelor
pare. Căminul de racord aferent racordului de canal proiectat se va amplasa pe drumul de
acces către imobil, în apropierea trotuarului.

Subtraversarea carosabilului se va realiza prin foraj orizontal dirijat.
- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 29.08.2018, s-au constatat

următoarele:
în trotuarul aferent nr. impare din os. Gh. Ionescu Siseti, in vecinătatea

drumul de acces spre imobilul cu nr. ‚ există plantat în alveolă un ex. Platan —puiet, uscat;
în trotuarul aferent nr, pare din os. Gh. Ionescu Siseti, în proximitatea

Iocului de racordare Ia canalizarea publică există plantaţi în alveole 2 ex. Platan, cu 0=10-15 cm,
h=4-6 m, respectiv un ex. arbore puiet uscat.

In urma analizărH documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

Bd. Regina Elisabe!a nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România &4t'"%
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- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemui radicular aI materialu!ui
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 m - 1.5 m faţă de arbori
din proximitatea traseului Iucrărfl, conform SR 8591/1997 Reteie edilitare subterane. Condŕţü de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr ‘ din 08.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul
Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obIigaa solicitării revizuirfl înainte de începerea
execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana FQ?A

Întocmit,

Insp, Daniela VOINESCU

1&SEP 23;
Red:D.v../ 3 ex/0509201 S - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://vnn,.mbroĺinstitutii/primariaídirectiildirectia mediWavize arbori in consultare/avize arbori n consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1j%ý';
•e.se

ŔOMÂNIA
)irecţia de Mediu

Nr. 6798, 8022111644538, 16522 3411..fl• íuw

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicü nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică a imobilului din strada Fălticeni nr
sector 2

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Munidpiului Bucureşti cu nr.
1644538/120.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 67981/23.07.2018, completată prin
documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr 16522341/20.08.2016
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8022//20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărh Racordare Ia reţeaua electrică a imobilului din
strada Fălticeni nr 33, sector 2, vă comunicăm următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 97/8F din 12.04.2018 emiś
de Primăria Sector 2, impreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificărü nr. //22.05.2018), Iucrarea se va executa pe Q Iungime
de 12m, dintre care 1Dm reprezintă coborârea de pe stâlp i 2m prin trotuarul aferent
imobilului nr. 33;

• urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei în
proximitatea Iucrării, astfel:

- plantaţie de aliniament stradal aferentă trotuarului imobilului nr, 33 fără arbori plantaţi,
cu plante perene în jurul stâlpului EneI;

- 1 exemplar din specia Piatanus Acerifolia (platan) e 2Ocm, h 12m, Iocalizat Ia Iimita de
proprietate cu imobilul nr. 35, Ia aproximativ 1.5m de stâlpul EneI, în partea opusă
execuţiei lucrării;

Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

Tn proximitatea arborului i a plantelor perene săpătura se va executa manual
sau utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

Bd. Regha EIabeta nr 47, cod poştaIO513, sedorS, BucurąIt /
Ramân
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radicular aI materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrădlor, executantul va Iua măsuri de

protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate

manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbore, evitándu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea

pământului sau altor materiale in jurul acestuia i pe plantaţia de aliniament i

rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toatetare, iar Ia

Finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei

I ucrărH.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in

Ceruficatul de Urbanism nr. nr. 971SF din 12.04.2018 emis de Primăria Sector 2,

impreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an

de Ia data emiterii.

Tntocmit

CIaudiajstrţescu

Red:C.Ii3ex.i06.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

hhp:Nvpmb.roľinstitutiiiprimahaIdirecLiildirecIia međiWavize arboń in consuaręIavize aWoń in consultarepho

pe data de

11. SEP 2Jw

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

86 Regna EJsabela nr 47. cod poştal 050013. SedO( 5, Bucureşii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .jlţ.:'.:.:.::.:..

Direcţia de Mediu
ROMANIA
I9'O ZQI0 SAPBATOŔIM IMDOEUNA

Nr.7256,8498l 1647824, 16558O7......ii.' 2ÚIL

CĂTRE,
S.C POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, Bucureti

Scopul Iucrăńi: URacordare Ia RED imobil situat pe str. Bucuretii Noi
sector 1, Bucurestľ

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1647824/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7256/01.08.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1655807/30.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8498/31.06.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Racordare Ia
RED imobil situat pe str. Bucurestü Noi nr.166B, sector 1, Bucureti' apaqinând
PREMIER SOLUTION & TEAM S.R.L., vă comunicăm următoarele:

- Conform documentaţiei depuse (Certiřicat de Urbanism nr.268Ri1611054 din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Pian de încadrare în zonă,j Clasarea Notificării

/25.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract
de vânzare-cumpărare, PIan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare), Iucrarea constă în:

• extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric
conectat în sistem intrare-ieire în staţia de transformare Laromet, secţia 2OKv, pe un
traseu ce străbate parţial incinta staţiei, continoi prin proprietatea cu IE 229972 i apoi
prin proprietatea imobilului alimentat, până Ia postul trafo suprateran proiectat.
Traseul racordului electdc proiectat nu străbate domeniul public.

Lungimea traseului racordului proiectat va fi de 250 mI.
Lucrarea nu se execută pe domeniul public

- In urma vizitei efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că
există material dendrologic Iocalizat in incinta staţiei electrice Laromat, aproape de
Iimita de proprietate există arbod din specia Populus canadensis (plop).

In urma analizării documentaţiei depuse si a constatădlor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor cu e>7 cm, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

Bd. Reguia EIabeta rw. 47, cd poştal 05C013, sector5, Bucureşti, Rom&,ia
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- În timpul Iucrărüor, executantul va Iua măsuri de protejare a materiaiujui
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1-1.5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-Reţeĺe ediĺitere subterane, Condiţii de
empiasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţhle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Conform ad.10, alin.(4) din H.C.G.M.B. nr.22012018 privind aprobarea
Normelor de avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilar de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti, administratorii de
reţele si constructorii de Iucrări tehnico-edilitare răspund de viabilitatea materialului
dendrologic (arbori,arbusti) situaţi pe traseul Iucrărilor, fiind direct răspunzători de
eventualele accidente i pagube produse ca urmare a acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută iucrări đe defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 268R/1611054 din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Nerespectarea ceior menţionate in prezentul aviz va atrage după sine
anularea acestuia ş va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia
H.C.&M.8. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTÖR EXECUTIV,

Red:Dv..i3exJOB.O92018 - prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB

ĺntocmít,
Insp. ę-VOINESCU

hItp://w.pmb.rolinstitutiŕiprimaria/đírectiildirectia mediuiavize arboň in consultare/avize arbod in consultare.yho

pe data đe

t SEZÜ

Simona-Mariana PQ?A

‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

j 3. V - lgle :t, !SÄPMTflM

Nr. 796011165211511

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Strada Mărăsesti nr 28, sectowl 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 — Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale şi branament pentru
imobilul din strada Intrarea Titan sector 3

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1652115114.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7960/20.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Extindere reţea de distrĺbuţie a gazelor naturale i bran.şament pentru
imobilul din strada Intrarea Titan nr. 8, sector 3, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 579R1155396 din 06.10.2017
emis de Primăria Municipiuiui Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificăńi nr 751/18.01.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare semnat de deţinătorh de Iucrări tehnico-edilitare i
stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 79.5m (70m extindere conductă ş 9.5m
branament), în carosabilul străzii Intrarea Titan pe partea numerelor potaIe pare de Ia
punctul de racordare Ia reţeaua existentă până în dreptul imobilului nr 8;
- urmare a verifîcării efectuate pe teren in data de 06.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

In urma analizării documentaţiei depuse1 în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform ad. 4, bt.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărü

revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr

579R1155396 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare I Planului de Coordondare semnat de deţinătorH de Iucrări
tehnico-edilitare ş stradale i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ‚-‚

‚ h-5 “ intocmit
CIa%ţ7

Red:C,l,/3ex — 06,092018 prezentul aviz fost postat pe site-uI PMB
hhpJNwpmb.wfinstituLiÍiorimariaíđirectii/dirctia mediWavize arbod n consukare/avize p±cri in nşţiItare.oho
peđatade
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lB 2016 SAP0ATOIM MpPEUNÁ

Nr. 4552, 7576, 8165111629209, 1649919, 165337211

Către:

Spre tiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 1

Bulevardul Poligrařiei nr 4, sector 1, Bucurefl

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului din strada Voiga

sector l

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

16292091/30.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4552//31.05.2018, completată cu

documentaţiile înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1649919/107.08.2018 i 1653372/122.08.2018

i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7576//08.08.2018 i nr. 81651/23.08.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu energie

electrică a imobilului din strada Volga nr. 34, sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificatului de Urbanism nr. 299R1612994 din

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notiřicării nr. 1/28.06.2018, PIanuI de

coordonare semnat de deţinătorfl de lucrări tehnico — edilitare i stradale) Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 70m, începând din trotuarul străzii Herman Oberth, din dreptul

imobilului nr. 87, continuând prin trotuarul străzii Trostusului pe partea imobilelor cu

numere poştale pare, apoi prin trotuarul străzii Volga până Ia imobilul nr. 34;

- urmare a verificării pe teren din data de 03.08.2018 s-a constat existenţa următorilor

arbori pe traseul Iucrării, în aliniamentul stradal, astfel:

• strada Herman Oberth nr. 87:

- 1 exemplarpuietîn aveola stradală, uscat 100%;

• strada TrotuuIui pe partea cu nr potaIe impare, trotuar cu o Iăţime de 3m din care 1

m este Iăţimea alveolei:

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) h 12-14m O 60-7Ocm, Iocalizat în alveolă stradală Ia

intersecţia cu strada Herman Oberth;

- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) h 3m O 7cm;

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) h 5-6m O 1 Scm;

Bd. Regia EIiSabO(a nr 47, d taI O13, sector5, Bucureşb, Rn&,
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- 1 exemplar din specia Acer (arţar) h 8-lOm O 25-3Ocm, Iocalizat la intersecţia cu strada

Volga.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

lucrării. Execuţia Iucrărfl se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, Ia tel. 021/305.5500, interior 4108.

Tn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de ceI

puţin lm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau

altor materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor

din dotare, Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia1 defrişarea materialului

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza

unei solicitări punctuale.

Tn cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la

verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărü) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrărU, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin

prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se ececută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior

emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicităńi revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certificat de

Urbanism nr. 299R1612994 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti,

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi Planul de coordonare semnat de

deţinătorii de reţele tehnico-edilitare i stradale şi are termen de valabilitate 1 an de la

data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
Întocmit

Nlţ
Claudia,Jskrtcu

Red:C.IJ3exđO7C92018 - prezen3Iavi\a fost postat pe site-uI PMB

hup:/tvňvw.pmb.roĺlnstiluliilpńmarjaĺdírei%ildiredia mediwavize arboń tn consuhareíavize arboń in consultare.oho

pe đata de

Bd. Regia EiaWa r 47, d poştal D&013, seds5, BuairşU, Româia
T&: 02130555D0 ÉU. 4016
hUp:JM'.nv.pmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1010 20101 SAPBÁTOmM il.WQEUNA

34SEP 2üuNr.4913, 805411631822,1652408

CĂTRE,
S.C. IMSATS.A. BUCURESTI
DIRECŢIA INSTALAŢII I AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevardul IuIiu Maniu nr. 7; corp 8, et, 3, secÍor 6, 061072, Bucurati

Spre tiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucure$i

Obiectul Iucrării: ‘tucrări de înlocuire stâlpi deterîoraţi — conform CPV 452 62
000-1 Subsecventul nr.1, pe b.dul Ferdinand, sector 2"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631822108.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4913/11.06.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652408/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8054121 .08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării Lucrări de înĺocuire stâĺpi deterioraţi — conform CPV 452 62 000 - 1 pe b. duĺ Ferdinand,
sector 2' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţieit depuse (Certiflcat de Urbanism nr.288Ri1613585 din1
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea Notificărü ‚ 08.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz de traseu 115.06.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
nr.10264126.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie—PMB, Aviz de principiu emis de
Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente, Avize
individuale emise de Apa Nova Bucureti, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania
Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten) Iucrarea constă in:

• inlocuirea unui nr. de 22 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie şi
trolebuze, existenţi pe b.dul Ferdinand, intre FoioruI de Foc i b.dul Găńi Obor, prin execuţia
Iucrărilor de:

— execuţia fundaţülor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţü a stâlpilor noi, în trotuare, dispui în aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuawlui — conform Certiflcatului de Urbanism menţionat mai sus i a
planului anexat Ia acesta;

— montarea corpuńfor de iluminat i a elementelor de prindere pe stâlpi, ast(eI incât
să Fie asigurat Buxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i pietonal pe timp de
noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe noii
stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;
Stâlpii RATB înlocuiţi pe b.dul Ferdinand poartă numere:35, 40, 50, 52, 101, 108,

116,121,125,126,128,138,140,141,145,149,152,159, 162,164,166,179.

p
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Săpăturile aferente montărfl/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual.
Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea
Teritoriului — PMB, Ia pichetarea fundaţülor noilor stâlpi poziţia fundaţiei acestora va fi aleasă
astfeI încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea
distanţei minime de 1,5 m făţă de trunchiul arborilor din proximitatea Iucrărü. Fundaţhle stâlpilor
tip RATS au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (Ł x I x H).

- urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 27.08.2018 s-au constatat
următoarele:

• stâlpul nr.35, existent în trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand, în dreptul
Spitalului Foior. In partea stangă a acestuia există plantat in alveolă, Ia distanţa de 1,5 m un
ex. Ulmus sp.(ulm), 0=90 cm, h=15 m. Stâlpuĺ nou proiectat se va monta in dreapta celui
existent, spre FoioruI de foc;

• stâĺpul nr.40, existent în trotuarul nr, pare din b.dul Ferdinand, in dreptul
imobilului nr.34, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 3,0 m de acesta, există plantat in
alveolă un ex. Ulmus (ulm) cu 0=45-50 cm, h=10-12 m. Stâĺpul nou proiectat se va monta în
dreapta celui existent, spre FoioruI de foc;

• stä!pul nr.50, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.50. ĺn
partea stângă a acestuia, Ia distanţa de 4.0 m există plantat în alveolă, un ex. Ulmus sp. (UIm),
cu 075-8Ocm, h=15-17m, iar in partea dreaptă există plantat Ia 1,5 m de stâlp, un ex. puiet
Platanus sp. (platan), 0=7 cm, h=3 m . Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâĺpui nr.52, existent în trotuawl nr. pare, în dreptul imobilului nr.56. Nu
există vegetaţie în proximitate. Stálpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• stâípul nr.1O1, existent în trotuawl nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.
103, aproape de intersecţia dintre b.dul Ferdinand i str. Avrig, Nu există vegetaţie în
proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent;

• stâlpul nr. 108, existent in trotuarul aferent spaţiului verde de Ia intersecţia
cu str. Avrig, Nu există vegetaţie in proximitate. Stâípuĺ nou proiectat se va monta în dreapta
celui existent;

• stâlpul nr.116, existent în trotuarul nr. pare, in dreptul imobilului cu nr.134
din b.dul Ferdinand. In proximitatea acestuia, în partea stângă, Ia 4,0 m de acesta există
plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu 0=80 cm, h=15m. StâIpuI nou proiectat se va monta în
partea dreaptă celui exisknt; l

• stâlpul nr.121, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.185, Nu există vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui
existent;

• stâĺpuĺ nr.125, existent în trotuarul nr. impare, Ia intersecţia dintre b.dul
Ferdinand i os. Pantelimon. La 3,0 m de acesta, in partea stângă, există plantat în alveolă
un ex. Acer sp. (arţar) cu 0=50 cm, h=12-15m. Stâlpul nou proiectat se va monta în stănga
celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâlpui nr.126, existent in trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.152.
In partea dreaptă a stâlpului existent, Ia 1,0 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. Ulmus
sp.(ulm), cu 0=40-50 cm, h=lOm, uscat. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui
existent;

• stâlpul nr.128 existent în trotuaml nr. pare, in dreptul imobilului cu nr.156.
Nu există vegetaţie în proximitate. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent;

• stâlpulnr.138, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.168.
In partea stângă a stâlpului existent Ia 3,0 m de acesta există plantat un ex. Ulmus sp. (ulm)
cu 0=80 cm, h=15-17m, iar in partea dreaptă, Ia distanţa de 3,0 m, există plantat un ex.
Fraxinus sp. (frasin), cu 0=lScm, h=5-7m. Stâĺpul nou proiectat se va monta în dreapta celui
existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâípul nr.140, existent trotuarul nr. pare, in dreptul imobilului cu nr.172. ĺn
stânga stâlpului existent, Ia 5,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. Acer sp.(arţar),
0=l5cm, h=4-5 m, iar in partea dreaptă, Ia 1,0 m de stâlp- un ex. Ulmus sp.(ulm) 0=BOcm,
h=1 5 m. StäIpuĺ nou proiectat se va monta in stânga celui existent;
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• stâĺpul nr.141, existent trotuawi nr. impare, in dreptul imobilului cu nr.129
(bioc E2), In dreapta stâlpului existent, ia 1,5 m de acesta există un. ex. Gleditschia triacanthos
sp (glădită)- puiet, h-2,O m. Stälpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• siâlpul nr.145, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul accesului în
incinta staţiei electrice, In partea dreaptă a stâipuiui existent, Ia 4,0 m de acesta există plantat
un ex. Frasinus sp. (frasin), O=3Ocm, h=1O-12 m, iar în partea stângă, Ia 1,5 m se află plantat
un ex. Frasinus sp. (frasin), 0=30 cm, h=10-12 m. Stâlpui nou proiectat se va monta În dreapta
celui existent;

• stâlpui nr. 149, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul staţie electrice. În
partea stângă stâlpului existent Ia 3.5 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. Fraxinus
sp. (frasin), cu 0=50 cm, h=1 5 m. Stâlpuĺ nou proiectat se va monta În dreapta celui existent;

• stâlpulnr.152, existent in trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.176.
In partea dreaptă a stâlpului existent, ia 1,0 m de acesta, se atlă plantat în alveolă un ex. Tilia
sp.(tei), 0=25 cm, h=7-8 m. Stâipul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu
păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore sau în partea stângă a acestuia;

• stâlpul nr.159, existent în trotuawl nr. impare, În partea stângă a stâlpului
existent, Ia 1,5 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. puiet - Fraxinus sp.(frasin),
0=lOcm, h=6 m. StâIpuI nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• stâĺpuĺ nr.162, existent în trotuawl nr. pare, in dreptul parcului de Ia
intersecţia b.dul Ferdinand cu B.dul Gărfl Obor, În partea stângă a stâlpului existent, Ia 4,0 m
de acestam1 se află o alveolă goală, iar in partea dreaptă, Ia 2,0 m de stâipul existent, se află
plantat un ex. Tilia sp. (tei), 0=25cm, h=7 m. Stâ!puĺ nou proiectat se va monta in dreapta celui
existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• stâ!puĺ nr.164, existent în trotuawl nr. pare, în dreptul parcului de Ia
intersecţia b.dul Ferdinand cu B.dul Gărü Obor, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 3,0 m
de acesta, se află plantat in alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), 0=9Ocm, h=15 m. StâIpuí nou
proiectat se va monta in dreapta celui existent;

• stâĺpuĺ nr.166, existent in trotuawl nr. pare, în dreptul parcului de Ia
intersecţia b.dul Ferdinand cu B.dul Gărü Obor, In partea stângă a stâlpului existent, Ia 3,0 m
de acesta, se află plantat in alveoiă un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=35-4Ocm, h=10-12 m, iar în
partea dreaptă, există plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=35-4Ocm, h=10-12 m StâIpuI nou
proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă d? arbore;

• stăĺpul nr.179, existent în refugiul RATB din faţa Gărü Obor, Nu există
vegetaţie in proximitate. StâIpuI nou proiectat se va monta în dreapta celui existent.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
mentionate, astfel:

- Operaţiunea de pichetare a Iocului de montare stâlpi RATB noi se va executa
numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de
inceperea Iucrării, Iatel. 021(305.55.00, interior4lO8.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţülor se va face astfel incât
amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectareaidistrugerea coronamentului
arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum i păstrarea distanţei
minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus (conform anexelor Ia avizui de
principiu emis de Direcţia de Urbanism) i conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane.
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pămántului sau altor
materiale în jurui arborilor sau rănire&ruperea ramurilor.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utihzând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu đistrugă sistemul radicular aI materialuiui
dendrologic.

- In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialuiui dendrologic, Dacă Ia veriflcările
ulterioare (12 Iuni de Ia flnalizarea iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
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dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerb terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului
(acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi
de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor sau coronamentului, existănd
riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia Iucrărilor va fi oprită i reluată numai după
obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, emis În
baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Cedificatul de
Urbanism nr. 288R/1613585 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Sucureşti impreună
cu planul anexă i este valabil numai Tn prezenţa avizului emis de Ministewl Culturii i Identităţii
Naţionale.

Pentru orice modificare apărută in traseul/amplasamentul Iucrării ulterior emiterii
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii inainte de începerea execuţiei lucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia
va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Męriana PQPA

l Întocmit
Insp. eIOINESCU

IZSEP 1Üu

Red:D.V.J3ex./ 0709.2018 - prezentul aviz a fast pastat pe site-uI PMB
http://www.pmb.r&inştiţuţii/primariajdirectiiĺdirectia mediulavize arbori ín consultare/avize arbori in consult
are.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Direcţia de Mediu
POMAN IA
10)8 2018' SÁflBÁIOPIM iMPREUNA

Nr. 5043,802011632608,16522271
. SEP 2Un

Către : DI.

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

Referitor ía Íucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobiţuíui r din str Gureni,
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1632608/12.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5043/13.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1652227/20.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8020/21.08.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a
imobUului nr 12 din str Gureni, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că1 în
urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 5m, astfel:

• din cablul existent subteran LES MT-JT, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente in aliniament aferent trotoawlui traseului.
In timpul executării acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime faţă

de axul arbońlor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare

subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în juwl trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utiiajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul ín care este secţionat sistemul radicular al
metahalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina Eksabela rtr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Buaxeşli, Romäiia
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Jntocmit:
InngSCA

IŹSEP

Red:P.Ri3ex.-1Q09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI • :•;:;.;:.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1916 2018 SÄRBÄTORM MPPEUNA

14 SEP 2Oa

Către : SC MARISTAR COM SRL - prin SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL -

D-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament apă i racord canal pentru imobilul din Aleea
Meteorologiei, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1637241/27.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5775/28.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1653582/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8167/23.08.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament apă şÎ rncord canal
pentru imobUul nr. 17-21 din Aleea Meteorologiei, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP
sector 1, însoţit de graficul de execuţie), vă comunicăm că, în urma verifĺcării efectuate pe
teren în data de 05.07.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 17m
(branament 7m + racord aproximativ 10m), astfel:

• din conductele existente în carosabilul aleii Meteorologiei, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii, iar în vecinătate nu
există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitaté"l an de.la data emiterii.
‚7

DIRECTOREXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ( •. Întocmit

PĄR4scA

Red:P.R./3exJlO.09.2018 - prez IuI a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

B. Regüia Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, ucureşb, Románia

TeI: 021.305.55.00
http:/Ivň.v.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
l9l8 2D5 MflEATOíM iMPOEUNĂ

Nr. 742911649122

16. SE? 2Ü
CĂTRE,

S.C. BEP LIGHTENERGYS.R.L.
Strada Profesor Ion Ursu nr.18, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucuresti

Obiectul ĺucrării: AIimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dui Timioara
sector 6"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGV S.R.L. prin domnul
Dumitru Ionuţ, înregistrată ia P.M.B. cu nr.1649122i03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7429/06.08.2018 prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate privind executarea
Iucrăńi Aümentarea cu energie electrică a imobiluíui situat pe b.dul Timioara nr.103P,
sector 6", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr.501R]1635355 din 13.07.2018
emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti impreună cu planul anexă (pIaneIe 1,2,3), Memoriu
tehnic. Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării

110.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de
vânzare-cumpărare, avize emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, Fia de soluţie
nr. 1808078/19.02.2018 emisă de E-Distribuţie Muntenia), Iucrarea se va realiza astfel:

Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric de mt, pe un
traseu ce pleacă din Staţia Eiectrică Militari, străbate terenul dintre staţia electrică i str. Liniei,
subtraversează hnia CF, apoi va continua prin str. Liniei — pozat subteran în carosabilui
acesteia. Traseul cablului electric va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Vaiea
Cascadelor până Ia intersecţia cu b.dul Timisoara, va subtraversa b.dul Timioara Ia intersecţia
cu str. Valea Cascadelor, apoi va continua pe dwmui de acces dintre imobiiul cu iE215031 i
imobilul cu IE 201738, apoi continuă pe terenul dintre imobilul cu IE 201738 i imobiiul
alimentat, până Ia proprietatea acestuia, De Ia b.dul Timioara până Ia imobilul alimentat,
traseul iucrării se execută pe un teren aI cărui regim juridic nu este conflrmat. Cablui electric
nou proiectat se va poza în anţ deschis Ia adăncimea de 0,9 m, iar subtraversăriie se vor
executa prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a veriticărh efectuate pe teren in data de 03.09.2018, s-a constatat că există
vegetaţie spontană pe traseui cablului electric nou proiectat, Ia ieirea din Staţia Electrică
Militari, de asemenea de o parte i de alta a carosabilului din str. Liniei, unde există arbori
răsăriţi spontan din specüle Ulmus (ulm) i Ailanthus altissima (faIs oţetar).

In trotuarui nr. impare din str. Valea Cascadelor, cu Iăţimea de aprox. 3.00 m, in dreptul
imobilului cu nr.21, există plantat în alveolă un arbore urcat cu ®=10 cm, h=2-3 m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

Bd. Regiia EIabota nr. 47. d poşlal 050013. sector 5, Bucureşti, Rom%,ia
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-În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

-în timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori
(O>7cm) din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

în cazul in care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriîicările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrărü, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

-În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerb terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea ceior speciflcate în Cedificatul de
Urbanism nr. 501R/1635355 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă.

Având în vedere faptul că până în prezent nu este confirmată situaţia juridică actuală a
terenului ce urmează a îi aťectat de lucrări cuprins între b.dul Timioara i imobilul alimentat,
precizăm că pentru orice modifĺcare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirH acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul act este valabil numai in prezenţa avizului emis de CN CFR.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i va

îi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul
Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în
prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

ĺntocmit,
Insp. Daniela VOINESCUç'r

12 SEP 2Úju
ReďD.V.ÍexJl l .09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hitp://vňvw.pmb.mlínstitutíilprimahaĺdirectiildirectia mediulavize arboh in consultar&avize arbod n consuitare.php

Simona-Mariana POPA

pe data de

Bd. Regha EJsabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector5, BuaireşU, Romáie
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔOMÂN IA
l9l8 201B i EAnBAÍOrnM iMPEUNAirecţia de Mediu

Nr. 791011165170611 L46& 2ui

Către: SC VESTA INVESTMENT SRL

Calea Bucurestilor nr 1, Otopeni1 judeţul Ilfov

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sectorul 6, Bucureşti

Administraţia străzilor

Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentare cu energie electdcă a imobflului siiuat pe sirada Braov

sectorul 6

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

16517061113.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7910//14.08.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărh Aĺimentare cu energie

electrică a imebiluĺui situat pe strada Braov nr. 21F, sectorul 6, vă comunicăm

următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 220R1605448 din data de

10.04.2018 emis de Pńmăria Municipiului Bucureti, împreună cu planurile anexate,

vizate spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notif]cării /11.06.2018,

PIanuI de coordonare Iucrări tehnico-edilitare i stradale), lucrarea se va executa pe o

Iungime de 380m, începând din postul de tranformare 1432, apoi prin aleea din spatele

blocului nr. 834 din strada Bozieni nr, 4 până la intrsecţia cu bulevardul 1 Mai, continuând

prin trotuarul imobilelor cu numere postale pare aI bulevardului 1 Mai pánă Ia intersecţia

cu strada Braov, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe impare aI străzii

Braov până la imobilul ce va fi alimentat;

• urmare a verificării pe teren din data de 07.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei

atât în spaţiul verde al blocului 834 din strada Bozieni nr, 4 cât şi in alŕniamentele stradale

ale străzilor 1 Mai i Braov, în proximitatea carosabilului;

- s-a constat că trotuarul bulevardului 1 Mai are o Iăţime de aproximativ 3-4m, iar

trotuarul străzii Brasov o lăţime de aproximativ 5-6m.

Bd. Regra Ebsabela ru 47. cod poştal 050013. sect5. Buanştŕ.
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În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformítate cu H.C.GM.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protece a spaţUlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având obligaţia anunţărh direcţiei

noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Tn proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor,

executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea

distanţei săpăturilor (executate manual) de ceI puţin lm faţă de arbori/arbuşti, evitându

se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arboriloriarbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI

arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va

realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări
punctuale.

Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finahzarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului Iucrării, aveţi
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
ťinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad. 4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterii acestuia1 aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrărU.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Ceńificat de
Urbanism nr. 220R1605448 din data de 10.04.2018 împreună cu planurile anexate,
vizate spre neschimbare şi PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico
edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

ĺntocmit

Claudia Ist štescu

Red;CIJ4ex/07O9.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hUp:/ţwvpmbroľinstitutiiÍorimariaĺđirectii/direçtia mediu/avize arboh in consultareíavize arboń in consultare.php 12 SEk
pe dala de

Bd. Regna Elzabeta nr. 47. cod poştal 050a13. sectors, Bucureşti.
Român
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu •‘‘

POMAN IA
l9I2a SADATOPľM jMPIIEUNÁ

Nr.8O16I165268Oi...1.&'.?.Ęf.&

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968 Bucuresti

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Str. DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectu( Iucrării: “Branament de gaze naturaíe pentru imobUuí situat în str.
Escalei sector T

Referitor Ia cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1652680/20.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8016/21.08.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărH “Branament de gaze naturale
pentru imobfluĺ situat in str. Escalei nr.86, sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.129/3"E" din 23.05.2016 emis
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de
Iucru, Acord de acces Ia sistemul de distńbuţie gaze naturale i Soluţia tehnică de racordare
emise de Distrigaz Sud Reţele, acte care dovedesc titIuI asupra imobiluiui, Clasarea
notiflcărfl 13.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorh
reţele!or tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distńbuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom,
Telekom Romania Communications SA), Iucrarea constă in

• realizare branament de gaze naturale redusă presiune, din PE 100 SDR 1 1 Dn
32 mm, po2at subteran, de Iungime 11,0 m. NouI branament de gaze va fi racordat în
conducta de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Escalei, perpendicular
pe aceasta. Traseul branamentuIui nou proiectat va traversa parţial carosabilul i trotuarul
aferent imobilului cu nr.86 din str. Escalei, până Ia postul de reglare-măsurare care va Fi
amplasat în incinta imobilului intr-o Firidă, Ia 0.5 m de limita de proprietate stângă a imobilului
alimentat, cu acces din exterior.

- urmare a verWicării efectuate pe teren in data de 10.09.2018 s-a constatat că pe
traseuilucrării sau in proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizărb documentaţiei depuse i a veriticărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritohul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că in haza acestui aviz nu se execută Iucrări de defriare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciřicate in Certificatul de
Urbanism nr. 12913"E" din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărh

Bď Reżia EIabeta rv 47, cod poştal 050313. sect&5, &cureşti, ROm&Ma
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ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obiigaţia solicitărfl revizuirü inainte de inceperea
execuţiei ucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma iana POPA

n
b 1'f ‚

Întocmit

Insp. DanINESCU

12S[p 1Ü1v

o

Red:Dvi 3exJl 1092018 - prezentul aviz a ĺost postat pe sîte-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
l l R 1Dlal RAPBÄţORIM iMPOEUNA

Nr.8017116526841 ţ SEP 2i3

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, 021968 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: ‘Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în
os. Colentina sector 211

Referitor Ia cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1652684120.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8017/21.08.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale
pentru imobilul situat în os. Colentina nr 377, sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectowlui 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin
de Iucru, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale i Soluţia tehnică de
racordare emise de Distrigaz Sud Reţele, acte care dovedesc titlul asupra imobilului,
Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise
de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Disthbuţie Muntenia, Łuxten,
Netcity Telecom, Telekom Romania Communications SA), Iucrarea constă în:

. realizare branament de gaze naturale nou- redusă presiune, din PE 100 SDR
11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 6.0 m, pozat subteran. NouI branament de gaze va fi
racordat în conducta de distribuţie gaze naturale existentă in carosabilul din str. Cornior,
perpendicular pe aceasta. Traseul branamentuIui nou proiectat va fi executat pe str.
comior., in domeniul public i va traversa parţial carosabilul i trotuarul str. Comior aferent
imobilului alimentat, până Ia postul de reglare-măsurare care va fi montat in firidă, Ia 1.5 m
de Iimita de proprietate stângă a imobilului alimentat, cu acces din exterior.

- urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărü sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că in 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 in baza şi cu respectarea ce!or specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărb revizuirfl înainte de inceperea execuţiei
Iucrării.
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DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

1
t9

Red:D.V..i 3ex.i1 1.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

12 SEP 2Ük

o

http:/Iv.w.pmb.wIinsIituUi/primariaidirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuHamnłio

pe data de

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
Il8-OIB I sÁsÄjopru iMPZEuUA

Nr.828311 65451 5' 1'4&Ef 2O

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Strada Bascov nr.8-1 2, sector 5, Bucuresti

Spre ştUnţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Extindere conductă gaze naturale .şi branamente pe aleea din
spatele blocului P21 situat pe bd. Iuliu Maniu I $ pe proprietate pafliculară

din b.dul Iuiiu Maniu, sector 6"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1654515/24.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8283/27.Q8.2018, prin care se solicită emiterea avízului de specialitate privind
executarea Iucrării “Extindere conductă gaze naturale $ branamente pe aleea din
spatele blocului P21 situat pe bd. IuIiu Maniu nr, 17 $ pe proprietate particularâ nr. 15H
din b.dul IuIiu Maniu, sector 6", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.264R1606040 din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, memoriu
tehnic, Clasarea notificării /30.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucuresti, aviz emis de Administraţia Domeniuiui Public i Dezvoiare Urbană
Sector 6, dovada proprietăţii asupra imobilului, pian de coordonare avizat de
administratorii reţeleior tehnico-edifltare, plan de încadrare în zonă), iucrarea constă în:

• realizare extindere conductă gaze naturaie cu c conductă nouă pozată
subteran cu racord în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în spatele blocului
P21 situat pe bd. Iuliu Maniu nr.17. Traseul conductei nou proiectate va începe de ia
punctul de cuplare, din aleea de acces spate bloc P21, în vecinătatea scărfl 3 i va
traversa aieea de acces, apoi va continua pe proprietatea imobilului aiimentat.
Lungimea conductei de gaze natural nou proiectate va fi de 245,0 m.

• reaflzare branament gaze naturale având Iungimea de 4,0 m ş va fi racordat
în conducta de gaze naturale nou proiectată. Branamentui va fi executat pe domeniul
proprietăţii.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărfl nu există vegetatie. in vecinătatea punctului de cuplare ia conducta de
distribuţie gaze naturale existentă există în spaţiul verde aferent biocului P21 vegetaţie
spontană, 1 ex. arbust de Hibiscus I gard viu din specia Buxus.

ln urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

r
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În timpul execuţiei IucrărUor aveţi obligaţia protejărií vegetaţiei din proximitatea
Iucrării, asfei că pământui rezultat din săpătură nu se va depozita pe spaţiul verde.

Menţionăm că ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenuiui Ia starea
iniţială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certiticatul
de Urbanism nr. 246R1610066 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti
împreună cu planul anexă i în baza pianului de coordonare, Pentru orice modificare
apărută în traseui Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia soiicitării revizuirii
înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;.%.':::.:;;

Direcţia de Mediu “.

ROMANIA
I9l8 2oIsÁpejroIMjM.nEUNÁ

Nr.829811654918/

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIĄ DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament de gaze naturale pe str, Enache Sandu
sector 2, Bucurestľ'

Referitor Ia cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1654918/27.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8298/28.O8.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării
“Branament de gaze naturale pe st,-, Enache Sandu nr.30, sector 2, Bucuresti", vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
14.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces emise de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu tehnic, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Oomeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie
Muntenia, Luxten, Netcitv-Telekom, Telekom Romania Communications SA,
Clasarea notificărU V27.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucuret9, Iucrarea constă în:

• realizare bransament de gaze naturale pozat subteran de Iungime de 3,0 m
(2,0 m în plan vertical), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul
din str. Enache Sandu, aproape de trotuarul nr. pare. Branamentul de gaze naturale
proiectat va fi montat îngropat în sant deschis, iar traseul acestuia va traversa parţial
carosabilul ş trotuarul aferent imobilului cu nr.30 din str. Enache Sandu, până la
postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, Ia Iimita de proprietate a
imobilului cu domeniul public, la distanţa de 3 m de limita din partea dreaptă a
proprietăţii imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că pe
traseąl Iucrăhi sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren1 în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei lucrării menţionate.

Menţionăm că Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

• °!‘ °°‚
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 14.062018 emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. ‘1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .!lłr%.:.:.:..

\/ Direcţia de Mediu
POMAN IA
T9I ID1B EÂflBĄTDRIM MPOEUNĄ

Nr.8526116563611

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Administraţia Străzilor Bucureti
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ObiectuI iucrării: “Reabilitare re(ea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor
M.Pjrpe.strada Nuvelei4ntre strada LăstăriuIui i strada Cireoaia, sector 1",
Municipiul Bucuresti, cu conducte $ instaIaţü de racordare din PE 100 SDRII"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE RQMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1656361/31.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8526/03.09201B, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrii a Reabflitare reţea de distribuţie gaze
naturale R.P. (în viitor M.PJ, pe strada Nuvelei-între strada LăstăriuIui $ strada
Cireoaia, sector 1", Municipiul Bucuresti, cu conducte $ instalaţii de
racordare din PE 100 SDR11' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.572Ri1555708 din
06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz de
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notiflcării

J30.10.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare), Iucrarea constă în înlocuirea
conductelor de gaze naturale existente pe str. Nuvelei (între str. LăstăriuIui i str.
Cireoaia) cu o conductă de gaze naturale pozată subteran din PEHD 100 SDR 11
Dn 90 mm, pe două trönsoane, astfel

. Tronson 1 — pe str Nuvelei (între str LăstăriuIui ş b.dul BucuretU Noi) se
va înlocui conducta existentă in carosabilul din str. Nuvelei, cu racordare în conducta
de distribuţie gaze naturale PE 100 SDR 11 DnlSO existentă în carosabilul b.dului
8ucuretü Noi, pe partea nr. impare. Traseul conductei nou proiectate pleacă din PC
punctul de cuplare Ia reţeaua de distribuţie (intersecţia b.dul Bucuretfl Noi ş str.
Nuvelei, partea numerelor impare), străbate carosabilul acesteia până în dreptul
imobilului cu nr, 35 unde conducta nou proiectată va avea CT- cap terminal, Odată cu
înlocuirea conductei de gaze naturale pe acest tronson se vor înlocui i un nr. da5

rcI
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branamente, respectiv cele aferente imobilelor din str. Nuvelei având nr. 33, 31, 25,
23 i nr 67 din str. Bîrlogeni, Iungimea totală a acestor branamente va li de 30 mI.

La verificarea pe teren efectuată în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărfl executate pe acest tronson nu există vegetaţie;

• Tronsonul 2 — pe str. Nuvelei ( între b.dul Bucuretii i str. Cireoaia) se va
înlocui conducta existentă în carosabilul din str. Nuvelei, cu racordare în conducta de
distribuţie gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn180 existentă in b.dul Bucuretü Noi, pe
partea nr. pare. Traseul conductei nou proiectate pleacă din PC-punctul de cuplare Ia
reţeaua de distribuţie (intersecţia bdul Bucuretfl Noi i str Nuvelei, partea numereior
pare), străbate carosabiiul din str. Nuvelei, traversează str. Ardealului i apoi continuă
pe str. Nuvelei până in dreptul imobiluiui cu nr, 4 din aceeai stradă ( ia intersecţia cu
str. Ciresoaia), unde conducta nou proiectată va avea CT- cap terminal, Odată cu
înlocuirea conductei de gaze naturale pe acest tronson se vor înlocui i un nr. de 10
branamente, respectiv cele aferente imobilelor din str. Nuvelei având nr 1, 2, 3, 4,
6, 8, 9, 10, nr 5 din str Ciresoaia i nr. 7 din str Ardealului, Iungimea totală a acestor
branamente va fi de 107 mI.

Traseul reţelei de gaze naturale nou proiectate pe cele două tronsoane va avea
o iungime de 335 m i va fi paralel cu ceI ai conductei vechi, care se va dezafecta.
anţuI de pozarea reţelei nou proiectate va fi de 0,4 m, iar gropile de poziţie pentru
sudare în punctele de îmbinare vor avea dimensiunile de L x I x h 1.2 x 110 x 0,6 m.
Traseul aferent reţelei se va executa prin domeniul public, prin asfalUbeton/piatră
cubică.

La verificarea pe teren efectuată în data de 10.09.2018 s-a constatat în
dreptu) traseului bransamentului aferent imobi)ului cu nr. BB, în partea stângă a
acestuia, Ia distanţa de 1,5 m se află un arbore uscat. In dreptul traseului
branamentuIui aferent imobilului cu nr.4, de o parte i de alta a acestuia, Ia distanţa
de 1,5 - 2,0 m, se află plantaţi în alveole, 2 ex. Aesculus hippocastanum sp. (Castan)
cu 0=30 cm, h8-10 m. Pe str. Nuvelei, între str. Ardealului i str Ciresoaia, în
trotuarul nr, pare există platbandâ.

În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriui Munjcipiułui Bucureşti, vă facem cunoscut avizui
favorabilcondiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor menonaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicularal materiaiului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin lm
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

- M cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialuiui dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia Űnaiizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic af]at pe traseul Iucrării, aveţi obiigaţia
inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora. Conform art.10, alin (4) din Anexa nr.1 ia
H.C.G.M.B. nr220/2018 privind Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea
ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico - edihtare i stradale) de pe teritoriul
municipiului Bucure$i, ‚‘ Adminisiratorii reţele(or i constructorii Iucrărilor edilitare
răspund de viabililatea maierialului dendrologic (arborĄ arbu$i) situaţi pe traseul
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Iucrărilor, ľünd direci răspunzătoń de eventualele accidenie i pagube produse ca
urmare aacestora."

- In situaţia în care, în timpul execuţiei Iucrărilor nu se poate păstra distanţa
de min, 1,5 m faţă de arborH din proximitatea IucrărU sau au fost secţionate rădăcinile
acestora, dezafectarea materialului dendrologic în cauză se va putea realiza doar în
baza unei solicitări punctuale.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială, inciusiv
refacerea platbandei din trotuar (acolo unde există).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate în
Certificatul de Urbanism nr. 572R11555708 din 06.10.2017 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, a planului de
coordonare avizat de administratorii reţeielor tehnico-edilitare. Fentru orice modificare
apărută în traseul IucrărU ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii
înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizuiui emis de Ministerul

Culturii i Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. DIa9łNESCU

1<
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

POMANIA
Igts-2olaÁneTcpIM IMPnEłJNÄ

Nr.864211657149/ P żüi

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREŞTI

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Stefan ceI Mare, et.6-8, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC,SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “8ranament de apă potabilă $ racard de canalizare pe
str, Enache Sandu sector 2, Bucureşti"

Referitor Ia cererea depusă de APA NOVA BUCUREŞTI, înregistrată Ia
RM.B. cu nr.1657149/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8642105.09.2018,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl
“Branament de apă potabUă i racord de canalizare pe str, Enache Sandu nr.30,
sector 2, Bucureti' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E
Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de încađrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, cu o Iungime de 9,0
m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul
din str. Enache Sandu, pe partea numele impare. Traseul bransamentului de apă
potabilă traversează carosabilul i trotuarul, până Ia căminul de branament care va fi
amplasat în incinta imobilului alimentat, Ia maxim 2,0 de Iimita de proprietate cu
domeniul public;

• realizare racord de canalizare pozat subteran, de Iungime 7,0 m, care se
va Iega în reţeaua publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Enache
Sandu, în zona mediană. Traseul racordului de canalizare proiectat va traversa
parţial carosabilul ş trotuarul aferent imobilul cu nr.30, până Ia căminul de racord ce
se va amplasa în incinta imobilului, Ia maxim 2 m de Iimita de proprietate a acestuia
cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documentaţiei depuse I a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

84 Regina Elisabeţa nr. 47. &xl poşlal 051 3, sector 5, 8ucure, România
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Menţionăm că la tinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 18.04.2018 emis de Primăria Sectoruiui 2
Bucureşti impreună cu planul anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obflgaţia
solicitării revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Red:DV../ 3ox/07.09201 8 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB

Întocmit,
InnieIa VOINESCU

o
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Dírecţia de Mediu
ROMANIA
1918 20181 SAPBAIOPJM IMPPEUNÄ

Nr. 8413116553591 16' SEP ZU\

Către SC ENERCONSTRUCT SRL - pentru DGASPC sector 5
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă:
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie &ectrică a imobilului situat pe Calea
Ferentarż nr 72, bloc 19, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1655359/29.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8413/30.08.2018, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Alimentare cu energie electńcă a imobflului situat pe Calea Ferentari
nr. 72, bloc 19, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 212R/1602865 din
10.04.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
13307/05.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale deţinătorilor de réţele edilitare), vă comunicăm că, în urma veriflcăŕii efectuate
pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
132m, astfel:

• din CD 897, existent pe intrarea Ferentari C, prin trotuar, subtraversează aleea dintre
blocuri pănă în dreptul spaţiului verde, continuă prin spaţiu verde până Ia noua cutie
de exterior amplasată Ia Iimita din partea dreaptă a construcţiei.

• fără afectarea vegetaţiei existente in spaţiul verde din vecinătatea traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor 5!? 8591/1997 Reţeĺe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualełe pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Ebsabeta nr 47, cod poştM 050013, sedor 5, Bucure, RCTiăa
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Ro an4YARASCA

Red:P.R.I3ex. 18.09.2018 - prezenlul aviz a ĺosi postat pe site-uI PMB
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Bd. Regina Elisabeta nr. 41 cod poştal 050013, seđDr 5, BuçureşU, Románia
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Direcţia de Mediu .. .

ROMAN IA
2Ö1A I SÄPBÄTCPIM MPPEUNĂ

Nr. 8413116553591 1B SE? Z

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - pentru ĐGASPC sector 5
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă:
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobÜului situat pe Calea
Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1655359/29.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 8413/30.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Calea Ferentań
nr. 72, bloc 19, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 212R/1602865 din
10.04.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
13307/05.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduhle
individuale deţinătorilor de rěţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificăńi efectuate
pe teren în data de 18.Og.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
132m, astfel:

• din CD 897, existent pe intrarea Ferentari C, prin trotuar, subtraversează aleea dintre
blocuri până în dreptul spaţiului verde, continuă prin spaţiu verde până Ia noua cutie
de exterior amplasată Ia Iimita din partea dreaptă a construcţiei.

• ţără afectarea vegetaţiei existente in spaţiul verde din vecinătatea traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Sd. Regina Eflsabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşt, România
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Ľ'
InsPjnPSCA

ci

Red:P.R.l3ex. 18.09.2018 - prezen(uI aviz a fcşt postat pe site-uI PMB
pe data de
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Direcţia de Mediu “..

ROMANIA
Il8 ZOIB ÁflUATOM IMPnEUNA

Nr. 3522,880411622591,16584431 20. SEÍf 2Üii

Către : DI — solicită ridicarea exemplarului de
Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrama: Branşament energie electrică pe str. Castanului .. sector 1,
Bucureşti

ĆJ Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1622591/09.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3522/10.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1658443/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8804/10.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament energie electrică pe
str. Castanului nr 12, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale a deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu, însoţit de
graflc, emise de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 22.06.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 15m, astfel:

• din reţeua existentă în dreptul imobilului nr. 7 din str. Castanului, perpendicuiar,
până în partea dreaptă a imobilului alimentat.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori plantaţi in aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

O Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl

DIRECTOR EXECUŤÉVn %
Simona-MarianűpOP

!ntocmit:
JaPAASCA

• 1,2'
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Către: Sc Miral Instal Company SrI

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 16-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor ía Iucrarea: Branament cu gaze naturale pentru imobiĺul

Pro!etaruĺui sectorui 1

situat pe strada

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr

1639076/103.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5951/104.07.2018, completată cu

documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1654690//27.08.2016

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8324//26.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Bransament cu gaze naturale pentru imobflul situat

pe strada Proietaruĺui nr. 46, sectorul 1, vă comunicăm următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. 174/14TEIDD/P/20892 din

data de 26.06.2016 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planurile anexate, vizate

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea NotificărU ‘/04.07.2018), Iucrarea

se va executa pe o Iungime de 9m perpendicular pe imobil, Ia o distanţă de 0,2m faţă de

imobilul nr. 47C de pe strada OauIui;

• urmare a verificărfl pe teren din data de 03.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei în

proximktatea Iucrării, astfel:

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodu) h 6-7m, e 3Ocm, Iocalizat Ia lm

de Iimita de proprietate cu imobilul nr. 47C;
În urma analizărh documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

- 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai in prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu 46 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Bd. Regna Eabea nr 47.codpoştaI05O13, seclors, Bucurefl.

Român
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În proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiłor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrădlor,
executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea
distanţei săpăturilor (executate manual) de cel puţin lm faţă de arbore, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia sau
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei,
situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI arborelui, existând riscul
secţionărü acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrăriior) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării, aveţi
obligaţia inlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü
produse prin prăbuşirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defńsare sau de toaletare, iar la
flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, O
lit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificat đe
Urbanism nr. 174/14TEIDD/P/20892 din data de 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1,
împreună cu planurile anexate, vizate spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1
an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Întocmit

0)

CIaudiaIstcu

Red:C.I13exJ12.O9.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htip:i/www.pmb.roiinstilutiuorimaria/direcw/direcUa mediuiavize arbori in consullarejavize arbori in çonsulIare.ph
pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA
IgIl 7DIBISAPBATDIM M2EUNA

Nr.6632,7324,8233,873811 643650,1648240,1653921,1 657892I....2..%i .îh

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureti

Scopuĺ Iucrării: ‘1Alimentare cu energie electrică a pompei
imobflului cu adresa Drumul Po$alionului sector 4"

de apă aferentă

Având în vedere solicitarea depusă de Doamna
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1643650/17.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.6632/18.07.2018 i completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1 648240/01.08.2018, nr. 1653921/23.08.2018 i nr. 1657892/06.09.2018 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7324/02.08.2018, nr. 8233/24.08.2018 i nr.8738/07.09.2018,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl
Alimentare cu energie electrică a pompei de apă aferentă imobiluiui cu adresa Drumuĺ
PotaIionuiuinr.21, sector4", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic1 Clasarea Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti1 dovada proprietăţii asupra terenului, document emis de
PMB-Direcţia Evidenţa Proprietăţii privind nr. potaI, avize individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pĺan de încadrare in zonă), Iucrarea constă în

realizare branament electńc prin pozarea subterană a unui cablu
electric subteran pe un traseu care pieacă din cutia de siguranţă —CS existentă în
dreptul imobilului cu nr25, continuă prin trotuarul nr. impare din drumul PotaIionuIui,
până Ia noul BMPM montat în incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate. Traseul
branamentuIui electric va avea Iungimea de 54 mI, fără afectarea vegetaţiei.

- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrărfl.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării mentionate.

o

Bd. Regna EIabeta nľ, 47, cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşti, Rom&ia
TeI: 021.3055500
htlpi/www.pmb,m



Menţionăm că În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniVală.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 26.03.2018 emis de Primăria
Municipiuiui Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modiicare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obiigaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei iucrării.

Nerespectarea celor menţionate În prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit, b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate i an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT1V,

SimonaMariana POPA

Întocmit,

Insp. Danieia vo,čű

Red;D.V.J3ex.112.09.2018 - prezentul aviz a fast postal pe site-uI PMB

hUp://wpmbro/institutii/primaria/directii/directia mediulavize arboń in consułtar&av2e wbcd k con&waołe

pe data de

1 7. S:? ŻŰI

Bd. Reha EIÉaĎea nr. 47. d pcşlal 05a013. sednr 5, Bucureştí. Romania

îeI: 021 .305.5.0O üit. 4016
http:UwwwpmU.ro



CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, Bucuresti

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMFNIULUI PUBLIC SECTOR i
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 Bucure$i

Scopul Iucrăńi: “Alimentare cu energie electrică — spor de putere — a obiectivului
CTA situat pe Calea Victoriei. ‚ sector 1, Bucureşti"

privind executarea Iucrării ‘Alimentare cu energie electrică — spor de putere — a
obiectivului CTA situat pe Calea Victoriei nr.35 ‚ sector 1, Bucureti' vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiřicat de Urbanism nr.269Ri1611233 din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, PIan de încadrare în zonă, Aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Clasarea Notiřicărü 30.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz tehnic de racordare emis de E-distribuţie Muntenia, Acte doveditoare
drept proprietate imobil, PIan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor
tehnico-edilitare), Iucrarea constă în:

• Realízare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord
electric conectat în sistem intrare-ieire Ia cablul disthbuitor 2OkV Staţia Filaret —

T4080, existent în trotuarul str. Brezoianu, cu mansonare în trotuar. Traseul
racordului electdc proiectat, de Ia punctul de manonare va subtraversa prin foraj
orizontal dirijat str. Brezoianu, va continua prin trotuarul str. Brezoianu (nr. pare), prin
trotuarul str. G. Vraca, mai departe prin trotuarul nr. impare din str. Matei MiIIo, va
traversa str. Otetelesanu lon, va prelua un alt racord electric prin manonare în
trotuarul nr, pare din str. L Otetelesanu si va continua pe str. Matei MiIIo până Ia
punctul de conexiune —medie tensiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
l9l ?DlA I EATOPIM LMPPEUNA

Nr.7253,87201164781 8,I658276I...2.9:.Ş.Ęť. °‚‘

1

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT
Telekom Romania Communications S.A., înregistrată la
nr.1647818131.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7253/01.08.2018
cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1658276106.09.2018 i
Mediu ću nr. 8720/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului

S.R.L. pentru
P.M.B. cu

ş completată
Ia Direcţia de

de specialitate

o

Bd. Rogiia EIabeW nr 47. d poştal OS13, sedor5, Bucureşti. Rom,
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Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 425 m. Punctul de conexiune PC
utilizator este proiectat în spaţiul existent aI T3715, care se va dezafecta.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018, s-a constatat că
pe traseul Iucrărfl nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatui de Urbanism nr269Ri1611233 din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărh revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii
i Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va atrage după sine
anularea acestuia i va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMáriana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

il. SE lGL

Red;D.V.J3exJ12.O9.2O18 prezentul aviz a fost posta( pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 .:Ş.:.:.::.•

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1018 20181 SAPDA008IM M28EUNÁ

Nr. 8414116553611.3 [.É'.

CĂTRE,
S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. — Direcţia Proiectare i Studii
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan ceI Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicfl nr.44, sector 2, Bucure$i

Obiectul Iucrării: “Separarea consumului de apă potabflă pentru imobiluI din
str. Lacul Amara, sector 2, Bucureti"

Referitor Ia petiţia dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1655361129.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8414130.O8.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “ Separarea
consumului de apă potabflă pentru imobflul nr, 27 din str. Lacul Amara, sector 2,
Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu jústificativ emis de APA NOVA SA, acte privind titlul de proprietate asupra
imobilului alimentat, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele individuale emise de E-distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom
Romania Communication, Netcity Telecom, plan de încadrare in zonă), Iucrarea se va
executa astfel

- realizare branament de apă potabilă nou, pozat subteran, cu Dn 2Omm i
Iungime de 3.0 m, care se va Iega Ia branamentuI de apă potabilă existent pentru
condominiul din str. Lacul Amara nr.27, în trotuarul din faţa imobilului. Căminul de
branament proiectat se va amplasa în incinta imobilului, Ia max. 2,0 m de Iimita de
proprietate cu domeniul public.

- urmare a veriřicărb efectuate pe teren în data de 10.09.2018, s-a constatat că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrărfl.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia fina!izarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciťicate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare

Bđ. Regina EISab&a nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucuroşti, România

Tel; 0213055500
http//www.pmb.ro



apărută în traseul IucrărU ulterior emiterU acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii
acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘXECUTIV,

SimonáMaőána POPA

Întocmit

Insp. DIaOINESCU

17.SEP1V$

Red:D.V../3ex.I1 1.09.2018 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

: •••••

tI
:•t :•

... .• ••.e•

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branşament pt
imobUu/' B din str Pucheni, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1565311/10.10.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10324/11.10.2017, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1657915/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8726/07.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a
gazelor naturale şi branşamente pe str. Pucheni (subtraversare parţială), drum de servitute,
sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Aviz de
traseu, însoţit de grafic, emise de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 28,5m, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Pucheni, prin carosabilul si trotuarul
str. Pucheni până Ia intersecţia cu drumul de servitute, continuă pe drumul de
servitute până în partea dreaptă a Iimitei de proprietate.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se executâ Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:P.R./3exJ1209.2018- rezentul aviz a fost postéťpe site-uI PMB
pe đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

N. 872611657915(1032411565311)I 20. SEP 201b

Către : D-na

Spre ştiinţă:

ROMÂN IA
1918 201B I SMIBÁTOP:M IMPPEUNÂ

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

ţi
Jntocmit:

InSPfAZASCA

Bd. Reglna Elisabeta nr. 47, cod pcgal 050013, sedcr 5, Bucureşti, Romăna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA

Nr. 1423, 6879/1602856, l645428Í...gÁą..,.

Către:

Spre ştiinţă: Ađministraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Racordarea Ia reţeaua de canalizare a imobflului din strada
Balotului. ‚ sector 2

Q Referitor Ia petíţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1602856//26.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1423/127.02.2018, completată prin documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 16454281/24.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 68791/25.07.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Racordarea Ia
reţeaua de canalizare a imobilului din strada Balotului -‚ sector 2, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. — din 07.12.2017 emis
de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificărü nr. 2018 emisă de AgenŞa pentru Protecţia Mediului
Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 6m, perpendicular pe imobil, din
conducta existentă în carosabilul străzii Balotului;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrărfl sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărfl dodumentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

O menţionate.
La finalizarea IucrărU aveţi obflgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

nr. din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat
spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-MarľanąiPoPĄ,

- ‚-:

u Intocmit
‚ RECT,\'\ CIaudi Isţrătescu

DE a
Red:C.I./3ex — 0308.201 8 prezntuI avlz a fost stat pe site-uI PMB
http:ĺĺvw.omb.ro/instiţutii/pririarjaiirectiiĺdirg' mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de 406 20)0

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia
Ţet: 021.305.55.00
http//www.pmb.ro





1,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
lYl 2QBSĂPBATOPIM MPnEUNA

Nr.5948,7027I1 639012,16465711...
• o•.is• •20w

CĂTRE,
Domnul

(cu ridicare de Ia Registratura PMB)

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
Strada Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, Bucuresti

O Scopuĺ Iucrării: «Branament energie electrică" pentru imobilul de Ia adresa
str. Lonea sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
domnul ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1639012/03.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5948/04.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1646571/26.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7027/27.07.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl
““Branament energie electrică" pentru imobiiul de Ia adresa str. Lonea
sector 1, Bucuresti, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr . 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planurile an.xă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare
autentifjcat sub . Je BNP ‚ Clasarea notificării
nr.. 2018 emisá de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de
traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de
deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz
Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA),
Iucrarea constă în:

realizare branament subteran trifazat de Iungime 7 m, din LEA JT
(Linia Electrică Aeriană — ioasă tensiune) existentă pe stâlpul de beton din trotuarul
aferent imobilului cu Jin str. Lonea. BranamentuI electric proiectat se va poza
subteran în trotuar, din dreptul stâlpului până în firida de distribuţie i contorizare
FDCP ce va fi montată Ia Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat;

- urmare a verificărfl efectuate pe teren in data de 03.08.2018 s-a constatat
că pe traseul Iucrărfl nu există vegetaţie. Tn proximitatea traseului, în trotuarul aferent
imobilului cu din str. Lonea există platbandă având Iăţimea 1 m, cu vegetaţie
spontană i arbori plantaţi. Arborii inventariaţi în proximitatea traseului sunt:

• 1 ex. Acer sp. (arţar)-puiet, 07cm, h 2 m;
• 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcodus), e=io cm, h= 3 m;

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, seclors, Bucure$i, Romůnia
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În urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabilcondiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- In timpul executărfl Iucrărilor se va respecta distanţa minimă de 1.0 m între
cablurile electrice i arbori, conform SR 8591/1997 — Reţele edilitere subterane.
Condiţii de ampĺasare, Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanţă nu se
poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo
nefavorabile.

- Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa
manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor executantul IucrărH
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea
ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Menţionăm că Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare.

In timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de
arbori/arbuşti, existând dscul secţionărü sistemul radicular aI acestora1 defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis in baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în bazz si u respectarea celor speciflcate în
Certificatul de Urbanism nr iin 20.04.2018 emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu pIan . nexă, vizate spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrădi.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECTIA
DE MEDJU Intocmit,

Insp. Daniela V NESCU

Red:DV../ 4exJ06.C8.2018 - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

http/iw.pmbm/insĺiMii/primaria/directiUdirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arboń in consultarehp
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Nr. 62251/16413711/ 2.Q.AVB 2Qi)

Către: M&D CQNS INVESTITII

Strada Turda nr. 127, bI. 2, sc. 2, ap. 37, sectorul 3, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilu/ui situat pe bd. Theodor

Palladyt sector 3

Referitor la petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1641371/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6225/11.07.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărH Alimentare cu energie

electrică a imobflului situat pe bd. Theodor Pallady ‚ sector 3, vă comunicăm

următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. J. din data de

06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notificării nr. • 2018, avizul Comisiei de coordonări Iucrări edilitare),

Iucrarea se va executa pe o Iungime de 160m, prin trotuarul bd. Theodor Pallady pe

partea imobilelor cu numere potaIe impare, din dreptul imobilului cu nr. cadastral

O . până Ia imobilul alimentat;

- în urma verif!cărH pe teren din data de 01.08.2018 s-a constatat existenţa materialului

dendrologic pe ambele părţi ale trotuarului, acesta având o Iăţime de aproximativ 4 m.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

lucrării rienţionate. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având astfel obligaţia

anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel.

021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă

Bd. Regna EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti,
România
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sistemul radicuiar aI materiaiului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua

măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) de ceI puţin lm faţă de arbori, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se

depunerea pământului sau aitor materiale în jurul acestora sau rănireairuperea ramurilor

prin manevrarea utilajelor din dotare.

În timpui execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de arbori,

existând riscul secţionării sistemul radicular ai acestora, defrişarea materiaiului

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza

unei solicitări punctuale.

În cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse Ia condiţii meteorologice nefavorabiie. Dacă, urmare a
verificărilor ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrăriior) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventuaielor prejudicü produse prin

prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
tinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută uiterior

emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei iucrărU.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. .ť data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbar în Pianul de coordonare semnat de deţinătorfl de reţele tehnico

edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariara POPA Q
J i

ĺntocmit
Claudia tstrătescu

Ţ4okJcM E.

Red:CI./3ex/D3OB.2O1B prezenlul aviz a fosl postal pe site-uI PMB
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

-l ±rIur-tjM IWPCEUNA

Nr. 6462/1642647! ilAU& 20i3

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevarduĺ Foligrafiei nr 4, sector 1, Bucuresti

O
Referitor ia iucrarea: Branament gaze naturaie pentru imobiiui situat pe bd. Bucuretü

Noi Y., sector i

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu• nr. 1642647/13.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6462/16.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Branament gaze naturaie pentru imobflui situat pe

bd. Bucurestü Noi i . ‚ sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. . - - din data de

29.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notificărh nr. / .2018), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 26m,

O din conducta Iocalizată în carosabil pe partea cu nr. potaIe impare, cu subtraversarea

carosabilului şi trotuarul aferent imobilului :‚ perpendicular pe acesta, Ia distanţa de

0.5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existenţa

aliniamentelor stradale aferente ambelor trotuare ale bd. Bucurestii Noi, astfel:

- pe partea cu imobilele cu numere potaIe pare, aliniamentul stradal nu prezintă arbori

fiind plantat doar gazon;

- pe partea cu imobilele cu numere postale impare, aliniamentul stradal prezintă arbori

din specia Acer Platanoides (platan).

Tn urma analizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

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

TeI: 021.305.5500
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat pentru execuţia

acestei Iucrări.

Având în vedere obligaţia administratorului Iegal aI terenului, în speţă Primăria

sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi

gazon/înlocuitor de gazon, execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui

reprezentant aI direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrărü, Ia

numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor din aliniamentul stradal, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrolog(c. Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuride

protejare a materialului dendrologic prin evitarea depunerfl pămäntului sau altor materiale

pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, Ia finalizarea Iucrărfl având obligaţia

aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Luând in considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei

terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţflle de

urbanism, ulterior realizării Iucrării (12 Iuni de Ia finalizare) se va verifica starea plantaţiei

de aliniament, in cazul constatării reducerii acesteia prin betonare sau neaducerea

terenului Ia starea iniţială, se vor aplica măsurile Iegale din actul normativ menţionat mai

sus.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 IaH.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.

din data de 29.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREÉ.TOR EXECUTIV,

Simona-MaraŕďPQ9Ą

/V%ťWIREcT,A \ Intocmit
DE MED,u Claudia Itrătscu

.7
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
lgls2rnaIsÄoM)o'rAN'zEuNă

Nr. 6463116426451 QIJŞ, 2Ü18

Către: SC GINICON SRL
Strada Modestiei nr 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze na'turale pentru imobilul din strada Dimitie
Florescu sector 1

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642645/13.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6463/16,07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Branşament de gaze naturale pentru imobflul
din strada Dimitie Florescu -‘ sector 1, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. - ) din
19.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea NotificărU nr. ‘. 7. 5 2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa în carosabil i
trotuarul aferent imobilului, perpendicular pe acesta, Ia o distanţă de 3 m faţă de
imobilul branamentuI având o Iungime efectivă de 3m;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că nu
există vegetaţie pe amprenta lucrărfl sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărH documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducehi terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art. 4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia

solicitărh revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea Certificatului de

Urbanism nr. ‚‘ - ‘din 19.03.2018 emis de Primăria Sector 1 impreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia
data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPÄ

Red:C.I./Sex — 0308201 8 prezeritul awza fost pos!ape site-uI PMB
http://www.rmb.ro/institutiiĺprimarj&dirçtiIżdişectiasnwdiuJavize arbori in consu!tarefavize arbori in consultare.php
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
Il8 2t8 SAPDATDnIM MPPEUNÂ

Nr.652511643255 .AU& 20í8

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr.2, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1 sector 1, Bucureti

Obiectuĺ Iucrării: uExtindere reţea pentru racordare Ia RED a obiectivului clădîre B -

NETRON IN VESTMENT, situat pe str, George Constantinescu . sector 2"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. pentru S.C. NETRON INVESTMENT S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1643255/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.6525117.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Extindere reţea pentru racordare Ia RED a obiectivului
clădire 8- NETRON INVESTMENT, situat pe str, George Constantinescu
sector 2' vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism i din
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Memoriu justicativ, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
Notificărü - . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Aviz nr.. . - .. . . emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, Acte de
proprietate asupra terenului, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-ediIitare-pIane 01-08), Iucrarea se va realiza astfel:

Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a 2 cablud electrice MT
din staţia Qbor 110/2OKv, respectiv în sistem intrare-ieire pe distribuţia de 2OKv
Pipera (între T4124 si T5040), pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare aI b.dul
Ferdinand-250 m, apoi prin trotuarul nr. impare din os. Pantelimon, va continua prin
trotuarul nr. impare din str. Zídurí Moi-1620 m (prevăzută Ia modernizare), prin
trotuarul nr, pare din os. Colentina - 447 m, până Ia intersecţia cu str. Teiul Doamnei,
va subtraversa os. Colentina până în trotuarul nr, pare din str. Teiul Doamnei ş va
continua pe acesta pe o Iungime de 805 m, până Ia intersecţia cu b.dul Lacul Tei, apoi
pe b.dul Lacul Tei traseu va avea o Iungime de 182 m, va subtraversa carosabilul
bulevardului până în trotuarul dintre Iinia de tramvai ş carosabil, va continua prin
trotuarul din str. Fetricani (propusă Ia Iărgire) pe partea nr. impare pe o Iungime de
1321 m, până Ia intersecţia cu str Fabrica de Glucoză (prevăzută Ia Iărgire), va
subtraversa Iiniile de tramvai până Ia trotuarul nr, pare din str, Fabrica de Glucoză, apoi
va subtraversa i carosabilul din str, Fabrica de Glucoză până în trotuarul nr. impare

Bđ. Reg&a EIabeta nr 47, cod poşlal 050013, sector 5, 8ucureşti. Rom&iia
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din această stradă. Traseul va continua prin acest trotuar până Ia intersecţia cu str.
George Constantinescu, unde traseul reţelei electrice va continua prin trotuarul cu nr.
pare din această stradă până în dreptul imobilului cu nr, unde va intra în incinta
imobilului pentru alimentarea unui post de transformare nou proiectat. Traseul va avea
o lungime totală pe domeniul public de 5450 ml pe domeniul pubbc, iar subtraversările
se vor executa prin foraj orizontal dirijat, Lucrările se vor corela cu lucrările de
modernizare/lărgire a str, Fabrica de Glucoză i str. Petricani.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că:
a. la iesirea cablurilor din incinta staţiei Obor, traseul trece prin spaţiul verde

aflat între limita de proprietate i trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand de lăţime 3,5
m, cu gazon i arbori plantaţi în acesta din spechle Catalpa, Fraxinus, Thuja, Dud. In
trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand de lăţime 5.0 m există aliniament cu arbori
plantaţi în alveole faţă de care se va păstra distanţa de min. de 1.0 m, i există gard viu
din Hibiscus care îngrădete spaţiul verde aferent blocurilor;

b. în trotuarul nr, pare din sos. Colentina, având lăţimea de aprox. 7.0 m,
există de asemenea aliniament cu arbori plantaţi în alveole, faţă de care se va păstra
distanţa de min. de 1.0 m;

c. în trotuarul aferent nr, pare din str. Teiul Doamnei cu lăţimea de 4.0 m,
există arbori plantaţi în alveole de lx 1 m, faţă de care se va păstra distanţa de min. de
1.Om;

d. în trotuarul aferent str. Petricani există platbandă de 2.0 m la limita dintre
trotuar ş carosabil cu arbori din specflle Platanus (platan) ş Quercus robus (stejar)
plantaţi in această platbandă, De asemenea există platbandă ş între trotuar ş liniile de
tramvai cu arbori din speciile enumerate mai sus plantaţi în aceasta. ln trotuarul afectat
de traseul lucrărH există marcaje pentru bicicliti.

În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrăńi, Ia tel. 0211305.55.0O,
interior 4108.

- În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular al materialului dendrologic.

- ln timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m
1.5 m faţă de arbori/arbuşti din proximitatea traseului Iucrărü, conform SR 8591/1997
Reţele ediliiare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor
prin manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 luni de la flnalizarea IucrărH) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrărh, aveţi obligaţia inlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare,
iar la finalizarea lucrărh aveţi obligaţia aducerh terenului la starea iniţială, inclusiv
refacerea spaţiul verde din b.dul Ferdinand ş refacerea pistelor pentru bicicliti, acolo
ele există.
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Dacă in timpul execuţieř, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism .‘ :‘ din 12032018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă i in planul de coordonare (planeIe
01-08), avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl inainte de începerea execuţiei lucrărü,

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea
acestuia i va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009. Beneficiarul Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de
nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

t: ‘

L

intocm it,

Insp. DIOINESCU

Red:D.V.J4ex./06.08.2015- prezeniul aviz a fost posiat pe site-uI PMB

httpJ/w.pmb.roIinstiLutii/Drimaria/direciii/directia međiu/avize arbod in consultar&avize arboh in consultare.oho
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Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă .şi branşament de gaze natumle
strada Razelor i - - sector 1

pentru imobilul din

lntocmit
CIaujJia.!sr$tescu

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 6526116432341

Către: sc GINICON 5RL
Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti

spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

o

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1643234/16.07.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 6526/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl Extindere conductă .şi branşament de gaze naturale pentru imobilul din
strada Razelor sector 1, sector 1, vă comunicăm următoreIe:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.01.2018
emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, clasarea Notificării nr. .2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti i PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare), Iucrarea
se va executa pe o iungime totală de 46,5m, conducta se va monta in carosabilul străzii
Razelor (avănd o Iungime de 39m) iar branamentuI (având o Iungime efectivă de 7,5m) se
va realiza din conductă perpendicuiar pe imobilul nr 1A, Ia o distanţă de 1,5m faţă de iimitä
de proprietate cu imobilul din partea dreaptă;
- urmare a verificădi efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

in urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriuí Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrădi aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit.

b) din Anexa nr 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărü

revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea certificatului de Urbanism nr

din 25.01.2018 emis de Primăria Sector 1 impreună cu planul anexă, vizat
spre neschimbare i Planului de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare

are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR
Simona-Mariana POP, pMUIą -

L
Red:C.I./4ex — 06.082018 prezentul aviz-p fost pdMaplsit-üI PMB
httpJAě.pmb.rohnstiIutliIphmari&cecäilrectip médiţâvize arboń in consultarelavize arbori in consultarei,hp
pe data de \-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
‚9'! 301S I It.fljVuNÁ

Nr. 6642/1643561!

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrařiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

o Referitor ie Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul

Jimbolia sector 1, Bucuresti

situat pe strada

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1643561/17.07.2016 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6642/16.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale pentru imobflul situat

pe strada Jimbolia sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiťicat de Urbanism nr. . din data de

06.03.2018 impreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,

Clasarea Notificărü nr. -. Iucrarea se va executa pe o Iungime de 8,5m,

prin carosabil şi trotuawl aferent imobilului nr. perpendicular pe acesta, Ia o distanţă

de O,5m faţă de Iimita de proprietate din partea dreptă;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existenţa

aliniamentelor stradale aferente ambelor trotuare ale străzii Jimbolia, pe partea imobilelor

cu numere potaIe pare, existând un exemplar din specia Prunus Cerasus (visin) h 3m e
lOcm i un aóust din specia Hibiscus iar pe partea imobilelor cu numere potaIe impare,

un exemplar din specia Prunus Cerasus (viin) h 3m e lOcm.

În urma analizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

acestei Iucrări. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

direcţiei noastre, având astfel obligaţia anunţărfl Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei

o
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Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrăńi, Ia numărul de telefon

021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arboriloriarbustilor din aliniamentele stradale, săpătura se va

executa manual sau uUlizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor, executantul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbori/arbusti, evitându-se secţionarea

rădăcinilor i rănireaĺruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, Se va evita

depunerea pământului sau altor mateńale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor,

Ia flnalizarea Iucrărh având obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

În timpul execuţiei, dacă nu se va putea respecta distanţa impuse faţă de

arbori/arbuşti, existând riscul secţionării sistemul radicular aI acestora, defrişarea

materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis în baza unei solicitări punctuale, Vă facem cunoscut că, în cazul în care aceaste

distanţe nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse Ia

condiţii meteorologice nefavorabile.

În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor)

se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic af]at în apropierea Iucrăńi,

aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fÍ sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este reaüzat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr.
. ‚.ţ)3 din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPĄ..

‘I° Intocmit
.ćp Ą

Claudia Istrătescu

Red:c.l./3ex-06.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1;:.:::

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l9fl 2018 I shpBÁmIM IMPPęUNA

Nr.6735/1 644204!....2.o,4u&.2Ü

CĂTRE,
&C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

Bulevardu/ Ion Mih&ache nr.41-43, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentărU cu energie
electrică a imobflului situat în str. Pădurii . sector 1"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1644204/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.6735/20.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării “ Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică a
imobilului situat în str. Pădurii ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. I . din
06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator casnic nr. i Fia de soluţie
nr. 2017 emise de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, clasarea Notificării - ?018 emisă de.•
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuregi, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr. ;3 2005 de BNP ‚ plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă în:

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric de
JT tip DC4146R0, 3x150+95N, pe un traseu in domeniul public de Iungime 105 m. Traseul
canalizaţiei electrice proiectate va porni de Ia postul de transformare subteran PTS 4399,
amplasat în incinta mobilului cu IE 231578, va continua prin trotuarul aferent aceIuiai imobil
din str. câmpiniţa, apoi va continua prin trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din str.
Pădurii până Ia Iimita de proprietate dreapta a imobilului cu nr din str. Pădurii, unde va
intra în firida de distribuţie montată la Iimita de proprietate cu domeniul public, cu acces din
acesta;

- urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 02.08.201 8 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din str. Pădurii, în proximitatea traseului lucrării, se
află:

• platbanda 1, ingrădită cu gard metalic i cu gazon plantat în aceasta, în dreptul
imobilului cu nr.

• platbanda 2, îngrădită cu gard metalic, în care se află plantaţi 3 ex. TiIIia sp. (tei),
0=10-30 cm, h=10 m i arbuti diferite specii, amplasată în dreptul imobilului cu nr. cadastral
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• platbanda 3, îngrădită cu gard metalic, în care se află plantaţi 2 ex. TiIIia sp. (tei),
0=15-20 cm, h=10 m i arbuti diferite specŕi;

• platbandă 4 cu gazon in trotuar1 spre intersecţia cu str. Câmpiniţa.
Pe trotuarul aferent străzii Cämpiniţa, în proximitatea traseului Iucrării, se atlă:
• platbandă Iipită de Iimita de proprietate a imobilului, cu vegetaţie i arbori plantaţi

astfel: 1 ex. Acer sp. (artar) cu 0=10 cm, h=4 m, 2 ex. Salix L. sp. (salcie) cu 0=15 cm, h=4
m, 1 ex. Abies sp. (brad)-puiet, 3 arbuţti de trandafiri.

ĺn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
lucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 — 1.5 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edŕĺitare subterane. Condiţŕi de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi
suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială (inclusiv plantare gazon ş
refacere gard - dacă este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic
se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări
punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, în planui de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
precum ş în Fia de soluţie nr. /29.06.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire i are
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPĄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
1918 01 fl SÁPDÄTDnM iMEUNA

Nr. 6740116443781
2ŮÁQe 20iü

Către: SC GINICON SRL
Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1 Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 2
Şoseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Aleea Cumidava
nr. sector 2

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1644378/19.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6740/20.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Branşament de gaze naturale pentru imobuul din
Aleea Cumidava nr. . sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ‘ din 08.05.2018
emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificărfl nr. :2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime 5m, perpendicular pe imobil, Ia
o distanţă de 0,5m faţă de Iimita de proprietate din partea dreaptă;
- urmare a verificărfl efectuate pe teren in data de 02.08.2018, s-a constatat că existenţa
vegetaţiei spontane (erbacee) în proximitatea Iucrărfl.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

.wizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
r-tentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr din 08.05.2018 emis de Primăria Sector 2împreună cu planul anexă, vizat
spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.
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Nr. 6814116648731 2O•ÄI 2018
Către: AXA INVEST SRL
Strada General Eraclie Arion nr. 15, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a
Ludescu nr. sector 1, Bucureti

imobflului din strada Stoica

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1644873/20.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6814/23.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Alimentare cu energie electrică a imobflului din
strada Stoica Ludescu nr. ć sector 1, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certif]cat de Urbanism nr. ‘ din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 3.05.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de Coordondare semnat de deţinătorfl
de Iucrări tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime 65m, din
postul de transformare 3086 cu subtraversarea străzii Stroica Ludescu, apoi prin trotuarul
cu numere impare aI străzii, până în dreptul imobiiului ce va fi racordat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

ln urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
Prezentui viz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. - din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare si PIanuI de Coordondare semnat de deţinătorfl de
Iucrări tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ENGIE ROMA NIA S.A.

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Str. Af]uentului nr.10, sector 1, Bucureşti

il
ŔOMÂNIA
191 :Ql,l SĄPSAICP:MIMICLUŃA

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
oseaua Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale
E.Bacaloglu, J.L.Calderon, Dîanei, Italiană, Vasfle Lascăr, Oţetari
Bucureti"

pe străzile:
- sector 2,

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. pentru S.C.
ENGIE ROMANIA S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1647350/30.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7200/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate in vederea eliberării Autorizaţiei de Construire privind executarea Iucrărü
«Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe străzile: E.Bacaloglu,
J.L.Calderon, Dianei, Italiană, Vasfle Lascăr, Oţetari - sector 2, Bucureti' vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 30.10.2017 emis de Primăria Munic'iIui Bucureşti împreună cu ;anuI anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 14.11.2017 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizul Con,.siei Tehnice de Circulaţie, Aviz emis de
Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 2, PIan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico
edilitare) i conform constatărilor din 07.08.2018 efectuate pe teren, execuţia Iucrării
se va reafiza astfel:

pe str. Vasile Lascăr — pe un tronson de Ia b.dul Carol I până Ia str Dianei,
se va inlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE
100 SDR 11, care va fi montată îngropat în trotuarul aferent imobilului cu nr. din str.
Vasile Lascăr, cu punct de cuplare în conducta de MP din b.dul Carol 1. Lungimea
traseului conductei nou proiectate pe str. Vasiîe Lascăr va fi de 49 m (trotuar i
subtraversare) i va fi înlocuit un singur bransament de Iungime 7 m, în dreptul
imobilului cu nr, Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că în trotuarul aferent
nr. din str. Vasíle Lascăr există arbori din plantaţi în alveole. Lăţimea trotuarului
fiind de 6 m.

Nr. 720011647350

Spre ştiinţă:

Ed. Regina Ekabea nr 47, d paştal 050013, sedor5, Bucureştt Romănia

TeI: 021 .305.5500
http:Uwwípnb.ra



pe str. Dianei — de Ia str Vasile Lascăr până Ia str. Italiană, pe o lungime de
221 m se va inlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP
din PE 100 SDR 11, Del25mm, care va fi montată îngropat în carosabilul din str.
Dianei, aproape de axul străzii, Odată cu inlocuirea conductei de distribuţie gaze
naturale vor fi înlocuite i un nr, de 13 bransamente aferente, cu o lungime totală de
81 m, Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseui Iucrărilor aferente str.
Dianei nu există vegetaţie.

• pe str.Italiană — se va inlocui cDnducta de gaze naturale existentă cu o
conductă nouă montată ingropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11 De 9Omm,
de Ia intersecţia cu str J.L.Calderon şÉ până Ia intersecţia cu str. Vasile Lascăr unde
va avea cap terminal, pe un traseu de 191 m, Odată cu înlocuirea conductei de
distńbuţie gaze naturale vor fi înlocuite i un nr de 6 branamente aferente, cu o
lungime totală de 47 m, Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul
Iucrăńlor aferente str Italiană nu există vegetaţie.

• pe str. Oţetari - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o
conductă nouă montată ingropatîn carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De QOmm,
de Ia intersecţia cu str. Italiană până în dreptul imobilului cu nr6B din aceeai stradă,
unde conducta proiectată va avea cap terminal. Traseul conductei noi din str. Oţetari
va avea Iungimea de 105 m i odată cu aceasta vor fi reabilitate un nr, de 8
branamente aferente, având o Iungime totală de 50m, Din vizita efectuată pe teren
s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. Oţetari nu există vegetaţie.

• pe str. J.L. Calderon - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu
o conductă nouă montată îngropat in carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De
90mm, de Ia intersedia cu str Tudor Arghezi (unde va avea CT) până în dreptul
imobilului cu nr.27 din această stradă, unde va avea alt CT), pe un traseu de Iungime
215 m si odată cu aceasta se vor reabilita un nr, de 16 branamente în Iungime
totală de 149 m, Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul Iucrărilor
aferente str J.L. Calderon există arbori plantaţi in alveole în dreptul imobilelor cu
nr.26 i 27, precum i în dreptul imobilelor i ;‚ faţă de care se poate păstra
distanţa minimă de 1,0 -1,5 m prevăzută în SR 8591/1997.

• pe str. E. Bacaloglu - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu
o conductă nouă montată îngropat in carosabilul străzii, de MP din PE 100 SDR 11,
De 9Omm, între str. Italiană i până in dreptul imobilului cu nr din aceeai stradă
unde va avea CT, pe un traseu de Iungime 52 m, Odată cu înlocuirea conductei se
vor înlocui un nr. de 2 bransamente aferente, în lungime totală de 20m. Din vizita
efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul Iucrărilor aferente str. E. Bacaloglu nu
există vegetaţie.

Lungimea totală a traseului Iucrării va fi de 1187 m. Traseul conductelor ş
branamenteIor înlocuite va 11 acelasi cu ceI existent, conform Avizului Administraţiei
Străzilor, toate traversăńle se vor executa prin foraj odzontal dirijat.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teňtohul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării rnenţionate, astfel:

- ln timpul executărü Iucrărilor se vor respecta distanţele de 1.00 m-1.50 m între
reţelele de distribuţie sau bransamentele subterane de gaze naturale ş arbori, conform
prevederilor NTPEE — 2008, arL3.12, respectiv SR 8591/1997 — ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare, Vă facem cunoscut că în cazul în care această
distanţă nu se poate respecta sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

2

Bd. Regna Eüsabeta nr. 47. cođ poştal 05I3, sed&5, Etnxeşti. Rnmka

TeI; 0213V5 5500 iit. 4016
hltp:/hvww pnbw



- În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh (str. J.L. Calderon i str.
Vasile Lascăr), săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor executantul Iucrărfl va Iua măsuri de protejare a materialuiui
dendrologic, va evita depunerea pământuiui sau aitor materiale în jurul trunchiuiui
arboriior sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de
toaletare.

Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicuiar aI arborilor/arbuştilor, existănd riscul secţionării acestuia, defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de speciahtate
emis în baza unei solicitări punctuale.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, inclusiv
scuarul cu spaţiul verde aferent.

Prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului Ministerului Culturü i
identităţii Naţionale ş este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 30.10.2017 emis de Primăria
Municipiuiui Bucureşti împreună cu planui anexă i în baza planului de coordonare
avizat de administratorfl reţeleior tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obflgaţia solicitării revizuirii înainte de
începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fl sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i va atrage după sine anuiarea
avizului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu .-.

ROMAN IA
1118 2Dm SÄPDAYODmM IMPPEUNĂ

Nr. 801911165269211 24•P ÎU1

Către: E-Distribuţie Muntenia SA
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Reťeritor Ia Iucrarea: Branament de energie electrică pentru îmobiIuI din strada Drumuĺ
Nădlac sector 1, Bucure$i

Referitor ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1652692//20.O8.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8019/121.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrăńi Branament de energie eiectńcă pentru imobilul
din strada Drumuĺ Nădĺac nr. 13, sector 1, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 141/8TEIDD/N117180 din
04.06.2018 emis de Primăria Sectoruiui 1, împreună cu planui anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /02.072018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 6m
în domeniul public, perpendicuiar pe imobilul nr. 13;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304120Ö9 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obľgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia1 aveţi obligaţia solicităhi

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 141/BTEIDD/N/17180 din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •Ilf;:%..::.:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
918 2018 SAI?DÂTQPIM MPREUNÁ

Ż1. SEP —

Nr. 824111165412311

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
oseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică a imQbflului din strada Nąă Ene
sector 2, Bucure$i

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia RM.B, cu nr 1654123//23.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 82411/24.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Racordare Ia reţeaua electrică a imobflului din
strada Niţă Ene nr. 92, sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. 151/3N din 18.06.2018 emis
de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea NoUflcăńi i //23.072018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime totală de 28m (lOm coborâre
de pe stâlpul Iocalizat Ia intersecţia străzilor Păsărani cu Niţă Ene, 2m prin trotuarul
străzii Făsărani i 16m prin drumul de pământ de pe strada Niţă Ene);
- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrărfl.

In urma analizării documeitaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat În baza şi cu respectarea Cedificatului de Urbanism

nr. 151/3N din 18.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV'N
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Direcţia de Mediu
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ŘOMÂNIA
II A 201a I SAPBÁÎOPJM IMPfl)NĂ

Nr. 4911,5292, 80561l631842,1634415,1652417/ 25. SEP 2O1

Către:
SC IMSA T SA BUCUREŞTI — Direcţia Instalaţii i Automatizări în Transporturi —

Transport Urban
B-dul Iuliu Maniu nr 7, corp 8, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — Conform CPV 45262000-1 pe
Calea PIevne sector 1 Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1631842/08.062018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4911/11.06.2018, completată cu documentaţiile înregistate Ia
P.M.B. cu nr. 1634415/18.06.2018, 1652417/20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5292/19.06.2018, 8056/21.08.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind
executarea Iucrării “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — Conform CPV 4526000-1 pe
Calea Plevnei, sector 1 ‚ vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), Iucrarea
constă în:

• înlocuirea unui nr de 9 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie
i trolebuze existente pe Calea Plevnei, prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţia fundaţiilor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispui în aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuarului — conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus i a
planului anexat Ia acesta;

— montarea corpurilor de iluminat i a elementelor de prindere pe stâipi, astfel
încât să fie asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i pietonal pe
timp de noapte;

noii stâlpi;
— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe

— demontarea stălpilor vechi;
Săpăturile aferente montării/demontărU noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual.

Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism ş
Amenajarea Teritoriului — PMB, Ia pichetarea fundaWlor noilor stâlpi poziţia fundaţiei
acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul
sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5m făţă de trunchiul arborilor din
proximitatea Iucrării. Fundaţflle stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x
1,65 m (LxIxH).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cai poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Románia
TeI: 021.305.5500
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• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2018 s-au constatat
următoarele:

—în vecinătatea stâipilor care se înlocuiesc nr. 35, 38, 44, 46, 48, 53, 128,
stânga - dreapta, există vegetaţie în aflniament.

—Iucrările de înlocuire a celor 9 stâlpi se vor executa fără afectarea arborilor
din aliniamenUplatbandă.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea lucrării, săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular ai materialuiui dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile, iar defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaiizarer
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboh aflaţi în apropierea Iucrării, veţ
avea obiigaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrăriior.

La finalizarea Iucrăriloraveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială. í
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari QPA

ĺntocmit
InSCA
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Nr. 4912,5292,805211631825,1634415,16524011 2 5.SEp2g
Către:
SC IMSA T SA BUCUREŞTI — Direcţia lnstalaţü i Automatizări în Transporturi —

Transport Urban
B-duţ Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — Conform CPV 45262000-1 pe
B-dul Bucure$U NoĄ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1631825/08.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4912/11.06.2018, compietată cu documentaţiiie înregistate Ia
P.M.B. cu nr. 1634415/18.06.2018, 1652401/20.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.
5292/19.06.2018, 8052/21.08.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind
executarea Iucrării “Lucrări de înlocuire stâlpi deterioraţi — Conform CPV 45262000-1 pe B
dul Bucuretü Noi, sector 1" vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătoriior de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), Iucrarea
constă în:

s înlocuirea unui nr. de 30 stâlpi de susţinerea reţelei de contact pentru tramvaie
i trolebuze existente pe B-dul Bucurestii Noi, prin execuţia Iucrărilor de:

— execuţia fundaţUlor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, în trotuare, dispui în aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuaruiui — conform Certificatului de Urbanism menţionat mai sus i a
planuiui anexat Ia acesta;

— montarea corpurilor de iluminat i a eiementelor de prindere pe stâlpi, astfel
încât să fie asigurat fluxul iuminos necesar pentru siguranţa traflcului auto i pietonal pe
timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe
noii stâipi;

— demontarea stâlpilor vechi;
Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual.

Conform anexelor Ia avizui de principiu emis de Direcţia Generaiă Urbanism i
Amenajarea Teritoriului — PMB, Ia pichetarea fundaţiilor noilor stâlpi poziţia fundaţiei
acestora va fi aieasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul
sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5m făţă de trunchiul arborilor din
proximitatea Iucrării. Fundaţiile stâipiior tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x
1,65 m (LxIxH).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşb, Rcmânia
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• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-au constatat
următoarele:

—în vecinătatea stâlpflor care se înlocuiesc nr. 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 40, 46, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71,
72, 80, stânga - dreapta, există vegetaue în aliniament.

—Iucrările de înlocuire a celor 30 stâlpi se vor executa fără afectarea arborilor
din aliniament/platbandă.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea Iucrării, săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri
de protejare a materialului denđrologic, se va evita depunerea pământufui sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metańalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile, iar defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarer
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea Iucrării, veţi
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iuçrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR TIV,
Simona- A

ŁJ,
şLż. í. * Intocmit:

insp.nRASCA

2 t SEP ÎMB

Red:PR./3ex.-14.09.2018 . prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu
ROMAN IA
19l8 10181 SARBATOPrM LMPOEUNÂ

Nr.8072116526911 1 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINJSTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe str.
Petru Rareş, sector 1, Bucuretľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1652691/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8072121.08.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl uExtindere conductă gaze
naturaĺe şi branamente pe str Petru Rare, sector 1, Bucure$i", vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificatde Urbanism nr.69R1585342 din 12.02.2018
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de Iucru, Acord de
acces i Soluţie de acces emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic1 Contract de
constituire a dreptului de suoerťicie. Aviz de traseu emis ie Administraţia Străzilor Bucureti,
Clasarea notificărü .2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea
constă în

• extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale existentă pe str. Petru Rareę, în
carosabil, cu o conductă nouă montată subteran, din PE 100 SDRI 1 Dn 63 mm i va avea o
Iungime de 80 m. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va pleca din punctul de
cuplare in conducta existentă, prin carosabil, în apropierea trotuarului aferent imobilelor
impare, până în dreptul imobilului cu nr.5-9, unde va avea cap terminal, Lucrarea va fi
realizată pe domeniul public;

• realizare două branamente de gaze naturale pozate subteran, cu Iungimea de 4
m fiecare bransament, racordate în conducta de gaze naturale proiectată in carosabilul din
str. Petru Rare. Branamentele de gaze naturale proiectate vor fi montate îngropat in anţ
deschis, iar traseul acestora va traversa parţial carosabilul i trotuarul aferent imobilului cu
nr.5-9 din str. Petru Rare, până Ia posturile de reglare-măsurare aferente, care se vor
amplasa în Firidă, Ia Iimita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Ultimul branament
va fi realizat Ia distanţa de 20 m de Iimita de proprietate stănga a imobilului alimentat;

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 13.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărfl sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Menţionăm că Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţiaiă.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare.

Bd. Reg,a EJabeta nr. 47, cod potaI 050013, sedors, Bucureşli, Rama

TeI; 021.305 5500
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 69R1585342 din 12.022018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrăríi
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii inainte de inceperea execuţiei
Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

-4

Red:DV.J 3exJ14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: Branament de gaze naturaĺe pentru imobiĺul din strada Badea
Cârţan — Iucrare executată în strada Iorceanu Spiridon (intersecţie cu strada
Badea Cârţan), sector 2

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1652678//20.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8015//21.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale pentru imobuui din
strada Badea Cârţan nr. 20 — Iucrare executată în sirada Iorceanu Spiridon (intersecţie
cu strada Badea Cârţan), sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 123/19C din 17.05.2018
emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu nlanul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificărü r 29.05.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa în strada Iorceanu Spiridon pe o
Iungime de 2.7m, perpendicular pe imobilul nr. 20 din strada Badea Cârţan, Ia o distanţă
de 1 .5m faţă de Iimita de proprietate din partea stngă;
- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrărfl sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La flnalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărU

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 123/1C din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV
Simona-Mariana P01
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
U

.

ŔOMÂN IA
VJII3 01fl SAPUAÎOIM iŕ.IPPEuNA

Nr. 801811165268711 1Üh

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
oseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucureşti

Ia Iucrarea: Extindere reţea de distributie a gazelor naturale i branşament pentru
din strada Vütorului — Iucrare executată în strada Despot Vodă Ia intersecţia

Viitorului, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1652687//20.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 80181/21.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi bran.şament pentru
imobilul nr. 133 din strada Vütorului — Iucrare executată în strada Despot Vodă, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 141R1595757 din 12.03.2018
emis de Primăria Municipiului Bucuregi împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificărü r /102.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare),
Iucrarea se va executa pe o Iungime totală de lOm, de Ia punctul de racordare Ia reţeaua
existentă, prin carosabilul străzii Despot Vodă din dreptul imobilului nr. 135 din strada
Viitorului (Iateral imobil) până in dreptul imobilului nr. 133 din stradą Vfltorului (Iateral imobil —

strada Deśpot Vodă); I

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul IucrărH.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, Iit.

b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat in baza şi cu respectarea Certiflcatului de Urbanism nr.

141R1595757 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucure$i împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i Planului de coordonare semnat de deţinătorii de reţele
tehnico-edilitare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA -

/ n Ý.
Red: c.IJ3ex — 14.092018 p6zentul a fosYůWjąe site-uI PMB
http:/ĺ.pmb.roIinstitutii/DrimahaIdírkciIdjrectiáłJiu/avize arbori in çonsultarefavize arbori ín consultare.php
pe data de

..

Referitor
imobilul
cu strada

Tntocmit
Claudi [slrătescu

Bd. Rega Elabeta nr. 47, cad poştal 050013, sectar5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00
httpiIww,,pmb.m

1/





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI V

ŘOMÂN IA
llfl zala I SAPBATOPIM MpEUNÁ

Către: E-Distribuţie Muntenia SA

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti

Reťeritor ĺa Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiluiui situat pe strada

Octavian r sector 3, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşb cu nr.

1653649ĺ/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 81831/23.08.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu energie

electrică a imobilului situat pe strada Octavian nr. 5, sector 3, vă comunicăm

următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Ceikiflcat de Urbanism nr. 306R1605444 din data de

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r 4/11.06.2018, PIan de

coordonare semnat de deţinătorü de Iucrări tehnico-edilitare), Iucrarea se va executa pe o

Iungime de 210m pe domeniul public, începând din postul de transformare 349 Iocalizat

în incinta imobilului nr. 42, prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare până în drepul

imobilul nr. 12, cu subtraverarea carosabilului, apoi prin trotuarul imobilelor cu nr.

potaIe impare până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;

• urmare a verificării pe teren din data de 17.09.2018 s-a constat existenţa

traseul Iucrărfl, în alveole în trotuarul imobilelor cu numere postale pare,

Iăţime đe 2m, iar alveola cu o Iăţime de lm, astfel:

o imobil nr. 40:

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 4Ocm, h 15-20m;

o imobii nr. 34:

- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) e lOcm, h 5m;

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 4Ocm, h 10-12m;

o imobil nr. 32A-30:

Nr. 8183111653649// 25. SE? 2uit

vegetaţiei pe

trotuar cu o

Bđ. Regha EIabeta nr. 47. cod paştal 050013. sector 5, Bucureşti,
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- 1 exemplar

o imobil nr. 26:

- 1 exemplar

- 1 exemplar

o imobil nr. 24:

- 1 exemplar

- 1 exemplar

din specia Fraxinus (frasin) O 3Ocm, h 10-12m;

din specia Ailanthus Altissima

arbust din specia Hibiscus;

din specia Fraxinus (frasin) O

din specia Platanus Acerifolia

(fals oţetar) e 2Ocm, h 7m;

4Ocm, h 15m;

(platan) O l5cm, h Bm;

o imobH nr 22:

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) e 30-4Ocm, h 8-lOm;

o imobil nr 20:

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) e 15-2Ocm, h 7-8m;

- 1 alveolă fără arbore plantat;

o imobil nr 18:

- 1 exemplar arbore uscat 80%;

o imobil nr. 16:

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 4Ocm, h 15m;

o imobil nr. 14:

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) e 40-5Ocm, h 1 5m;

- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) e lOcm, h 6m;

o imobil nr. 12:

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) e 2Qcm, h lOm.

În urma anaiizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşťi, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai in prezenţa unui reprezentant al Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrăńi, la tel. 0211305.55.00, interior

4108.

Tn proximitatea arbońlor menţionaţi săpătura se va executa manuai sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de

protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate

manual) Ia cel puţin 30-5Ocm faţă de arbori/arbu$i, evitându-se secţionarea rădăcinilor,

depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor

prin manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu

permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionărfl acestuia,

defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de

specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm faptul că, concomitent cu prezentul aviz, a fost emis aviz de

specialitate către administratorul terenului, în speţă Primăria Sector 3, privind defriarea

Bd. Regha EJ6abela nr 47, Ćtd ştaI 050013, seor5. Btnaeşti,

Romár

TeI. 0213055500 L 4016
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arborelui uscat 80% din dreptul imobilului nr. 18, în vederea evitărfl prăbuirii acestuia Ia

condiţii meteorologice nefavorabile i având în vedere Iăţimea mică a trotuarului pe unde

se va executa Iucrarea.

Execuţia Iucrărfl se va realiza numai după înthntarea administratorului Iegal aI

terenului în vederea punerfl în aplicare a avizului de defriare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin

prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

řinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirü inainte de începerea execuţiei

I ucrăhi.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in

Certificatul de Urbanism nr 306R1605444 din data de 03.05.2018 emis de Primăria

Municipiului Bucuresti emis de Primăria Municipiului Bucureti, împreună cu planul

anexat, vizat spre neschimbare şi în Planului de coordonare semnat de deţinătorii de

reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma iana POPA

tX
‘j4

Claudia Isjrătescu
‘i,nw -7 Ů u)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1B 20Is I ÁiicÂ7D?M M2[IJwA

Nr.827311165422411
I

25 SE 2U18

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturaie pentru imobflul din strada Peru Aurel
sector 4, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1654224//24.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8273//27.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea IucrărU Branament de gaze naturale pentru imobflul din
strada Persu Aurel nr. 93, sector 4, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 474/14717 din 27.04.2018
emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare,
memoriu tehnic, Clasarea Notificării r ‘//14.05.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 3m perpendicular
pe imobil, Ia distanţa de 6m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării,

IÎn urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirfl înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 474/14717 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i are termen đe valabilitate i an de la data emiterii.

DIRECTQR EXECU
Simona-Mariam

I ntocm it
Claudia Istrătescu

posiat pe site-uI PMBRed: c.I.I3ex — 18.09.2(
hitojMww.omb,ralinstil'
pe đata de

?Ojő
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
:•..:•

ŘOMÂN IA
018 301 8 I SÄPIIÄÎOPM iMPPE UNÄ

Nr.8466116558011 1'5"ULP 20.

CĂT RE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 2
os. Electronicü, nr.44, sector 2, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: strada
Dumbrava Roie sector 2, Bucurestľ

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. pentru
NIRO INVESTMENT S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1655801i30.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8466/31.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărü ‘Aflmentare cu energie electrică a imobiluiui cu adresa strada Dumbrava
Ro.şie nr.4, sector Z BucuretĹ, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.374R11619490 din
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de
încadrare în zonă1 Memońujustificativ, aviz tehnic de racordare nr.01350436/21.12.2017 emis
de E-Distńbuţie Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sectnr 2, Aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificárfl r 25.06.2018
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, contract de vânzare aut, cu nr
1387/05.05.2014, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare),
Iucrarea constă in

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, tip
3x150+95N, racordat Ia postul de transformare subteran —PTS 57 existent în trotuawl din Piaţa
Gh. Cantacuzino (acces in Parcul Grădina Icoanei). Traseul de pozare a cablului electric
proiectat va pleca din PTS 57, va străbate trotuarul din Piaţa Gh Cantacuzino, va subtraversa
str J. L Calderon prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin trotuarul din Piaţa Gh.
Cantacuzino, apoi prin trotuarul nr pare din str Dumbrava Rosie, până in dreptul imobilului cu
nr, 4 din str. Dumbrava Rosie, Ia Iimita de proprietate dreapta a acestuia, unde va fi montat
blocul de măsură i protecţie trifazat — BMPT. Lungimea traseului cablului electric pe domeniul
public va fi de 103 m.

- urmare a veriflcărü efectuate pe teren în data de 13.09.2018, că in proximitatea
traseului Iucrărfl, în trotuarul din Piaţa Gh. Cantacuzino Ia intersecţia cu str. Dumbrava Roie,
există plantaţi in alveole- 3 ex. catalpa sp. (catalpa), faţă de care se va păstra distanţa de 1,0
m. Lăţimea trotuarului pe porţiunea cu arbori plantaţi este de 4,0 m.

o

o
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În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conđitionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului Jendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 ReteIe edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în juwl arbodlor sau
rănirealwperea ramuhlor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

- Beneficiarul ęi executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru Iucrările realizate
precum i de respectarea condiţülor din acest aviz.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de
Urbanism nr. 374R/1619490 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă-vizat spre neschimbare i in baza planului de coordonare avizat de
adminisiratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării
ulterior emiterij acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirü înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul.

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i ldentităţü
Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

4
Ređ:D.V../4ex117092018 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:/iw.pmb.roIinstítuIii/primaria/direciii/directia mediuţavize arboń in consultare/avize arbori in consuliare.Dhp

pe data de

Simona-Mariana POPA

21 SE 101B

Bd. Reia Eabeta rr 47. cod poştal 050013. sed5. 5uonş. Rom&i

T&: 021.3055500 i,* 4016
hupUwwwpmbm



‚4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. SEP 201&
Nr.846811 655803!

CĂTRE,
S.C POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicfl, nr.44, sector 2, Bucuresti

•.fl..
• ..
4 ....

POMÂNIA
10l8 2018 SAPOĄTOPIM ‚M2rLJNA

Scopui !ucrării: reaiizare traseu eiectric subteran ai cabiurUor de medie tensiune pentru
“Modernizare LES lOkV PA 484, celula 12, Unitatea operativă Bucureti Est"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1655803/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8468/31.08.2018
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea traseu eĺectric subteran
aĺ cabiuriior de medie tenşiune pentru “Modernizare LES lOkV PA 484, celula 12, Unitatea
operativă Bucureti Esť, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.221Ri1604989 din
10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, plan de
încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2,
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notiflcărb

!104.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă in

• ĺnlocuirea tronsoanelor de cabluri electrice existente între PTS 1633 (existent in
trotuarui nr, pare din str Olari) i PT 3598 (existent pe teren proprietate a statului grec), între
PT3598 - PTS 13 (existent in trotuarul str. Oiari — în apropierea Pieţei Pache Protopopescu) i
între PTS 13 — PTS 1685 (existent în trotuarul nr, pare din str. Corbeni). Lungimea traseului de
pozare a cablului electric va fi de 700 m pe domeniul public i va străbate trotuarul nr pare din
str. corbeni până Ia intersecţia cu calea MoiIor, unde va subtraversa calea Mosilor, va
continua apoi prin trotuarul nr, pare din str. Olari, până în apropierea Pieţei Pache
Protopopescu, unde va subtraversa carosabilul în dreptul PTS 13. Din PTS 13, traseu va
continua prin trotuarul din Piaţa P. Protopopescu, apoi trotuarul din B.dul Ferdinand 1, pe care îI
va subtraversa, continuând prin trotuarul din B.dul Pache Protopopescu până Ia PT3598
(amplasat pe terenul Ambasadei Greciei). Din PT 3598, traseul cabiului electric nou proiectat
va continua prin trotuarul din B.dul Pache Protopopescu până Ia intersecţia cu str. Olari, Ia PTS
1633 — existent in trotuarul acestei străzi. Toate subtraversările străzilor vor fi executate prin
foraj orizontai dirijat, gropile de Iansare din trotuar vor avea o suprafaţă de 8 mp. Pozarea
cablurilor electrice se va executa în anţ deschis.

ŞTi

Bd. Regia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucumşti, Romiia
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- urmare a verificărh efectuate pe teren in data de 13.09.2018, s-au constatat
următoarele:

1. In trotuarul din Iateralul imobilului cu nr. 258 din Calea Mosilor există spaţiu verde
delimitat de gard viu;

2. In trotuawl din str. Olari (in dreptul imobilelor nr.6, 8) există plantaţi în alveole 4 ex.
Fraxinus sp. (frasin), cu 0= 30-50 cm, h=10-12 m, dintre care 1 ex. cu scorbură deschisă i
Iipsă cilindru central, 1 ex. Acer sp. (arţar), cu 0= 30 cm, h=10 m i 1 ex.-TiIIia sp. (tei), 0 30
cm, h12 m;

3. În trotuawl dintre str Olari i B.dul Ferdinand I existä plantaţi in platbandă 6 ex.
TiIIia sp. (tei), cu 0= 15-25 cm, h=5-7 m. Lăţimea trotuawlui este de 3,5 m;

4. ln trotuarul din B.dul Ferdinand, având Iăţimea de 4 m, există de asemenea arbori
plantaţi în alveole, iar în dreptul subtraversării b.dului Ferdinand există cu arbore defriat dar
nu s-a executat scoaterea rădăcinilor acestuia;

5. De asemenea, in trotuarul din b.dul Pache Protopopescu există arbori plantaţi in
alveole, !n aliniamentul trotuarului, Iăţimea trotuarului fiind de aprox. 5 m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucurefl, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării pe traseul unde în proximitate există material dendrologic
se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, avănd obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile
înainte de începerea Iucrării, la tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arbońlor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejarea materialului dendrologic
din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arboń,
conform SR 6591/1997 Reţele ediĺitare subternne, Condiţii de ampiasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in juwI arborilor sau
rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- La execuţia Iucrării in dreptul alveolei din B.dul Ferdinand I în care există rădăcina
unui arbore defrisat, se va păstra distanţa de 2 m faţă de marginea alveolei sau se va Iua
Iegătura cu un reprezentant aI ADP S2 şł se va solicita scoaterea rădăcinilor arborelui defriat,
cu păstrarea alveolei.

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verif]cările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

- În baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

- Beneficiarul i executantul acestei Iucrări sunt răspunzători pentru Iucrările realizate,
precum i de respectarea condiţiilor din acest aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specwicate in Certificatul de
Urbanism nr.221R11604989 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă-vizat spre neschimbare si în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Bd.ReÎia EIabeta nr. 47, cod poştaIO500l 3, sector 5, Bucureśti, Romä
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Fi sancţionată conform art.4, lit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul.

Acest aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i Identităţii
Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

intocmit,

Insp. DanieJESCU

2 i SEP îOlg

Red:D.V.J4ex.i1 7.092018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

htţp;/lvwpmb.rojjnstjtutjjjprjmadaIdírectii/directia mediulavize arboń in consultar&avize arbori In CDnSUflreDhD

pe data de
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Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua ElectronicU nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Litoralului n 2 sector 2, Bucure$i

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1641962//11.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 63211/12.07.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr 1657035//04.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8609//05.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Alimentare cu energie electrică a imobflului situat
pe strada Litoralului nr. 102, sector 2, vă comunicăm următoarele:
• conform documentaţiei depuse (Certiicat de Urbanism nr. 159/11 L din data de
04.07.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre
neschimbare, memóriu tehnic, Clasarea Notificării “20.07.2018),Ilucrarea se va
executa pe o Iungime de 12m, lOm reprezentând coborârea din stâlp i 2m prin trotuarul
aferent imobilului nr. 102;
• urmare a verifîcărU pe teren din data de 18.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrărü, în alveola din trotuarul aferent imobilului nr. 102, trotuar cu o Iăţime de
2m, iar alveola cu o Iăţimea de 0.5m i Iungimea de 1.20m, astfel:
- 1 exemplar din specia Robinia sp. (salcâm) puiet, O 7cm, h 2.Sm;
- plante perene plantate în aceeai alveolă cu arborele din specia Robinia.

În urma analizărü documentaţiei depuse1 în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării.

In proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor material pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite
protejarea sistemului radicular aI arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 6321, 8609I11641962, 1657035//
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Execuţia lucrărH se va realiza numai după întüntarea administratorului Iegal aI
terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defriare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de la řinalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia RC.G.M.B. nr 304/2009. Pen[ru orice modificare apărută
ulterior emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitărü revizuirü înainte de începerea execuţiei
Iucrărü.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în
Certiflcatul de Urbanism nr. 159111L din data de 04.07.2018 emis de Primăria Sector 2
împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an
de Ia đata emiterii.

&

intocm it
Claudia Istrătescu

Red:c.I/aex119.09.2018 - pmzeniu! aviz a fost postal pe sile-uI PMB
hUpJIpmbroňnstitutii/phmariaJdirectii/directia mediulaviza arbDri in consultar&avize arbori in consuliare.php
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,

•‚— r2&rP Z.;iu
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CĂTRE,

(împuternicit pentru S.C. E-Distributie Muntenia SA.)

Spre ştünţă:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligmfiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopu/ Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Nădlac
sector 1, Bucuresď

Având in vedere solicitarea depusă de — împuternicit aI
&C. E-Distribu ţie Muntenia 5. A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.165081 1/09.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.7752/10.08.2018 si completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1660488//14.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9068/17.09.2018 prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării «Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe Drumul Nădlac nr.9, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (certiflcat de Urbanispi nr. din
23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti impreună cu planul anexä, plan de incadrare
în zonă, Memoriu justificaUv, Fia de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz đe traseu nr. /22.08.2018 emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, clasarea Notificădi nr. 11 0.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, conti-act de vânzare aut. cu nr. 1058/05.11.2015, Avize emise de administratohi
reţelelor tehnico-edilitare i planurile anexă Ia acestea), Iucrarea constă in

Realizare branament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric tip
3x10+GC, racordat Ia reţeaua electrică existentă in LEA JT aferentă PTA 7065. Traseul
branamentuIui electdc proiectat va pomi din dreptul stâlpului existent in dreptul imobilului
alimentat, pe partea imobile)or cu nr. pare, va traversa Drumului Nădlac (drum de pământ), va
continua pe marginea acestui drum (fără trotuar) pe partea nr impare, până la Iimita de
proprietate dreapta a imobilului alimentat, unde se va amplasa pe soclu de beton blocul de
măsură i protecţie — BMPT aferent imobilului cu nr. . Lungimea traseului va fi de 24 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 03.09.2018, s-a constatat că traseul
branamentuIui electric proiectat va traversa spaţiul verde (vegetaţie spontană) existent în
dreptul imobilelor din Dwmul Nădlac. De asemenea, Ia Iimita de proprietate dreapta, există
arbori răsăriţi spontan din specia Robinia pseudoacacia L. (salcâm) cu O =(10 — 15 cm) i h
7-8 m, faţă de care se va păstra distanţa în timpul execuţiei Iucrării.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiutui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conđitionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

Bd. Regina EIab&a nr. 47, cod poştal 050013, sedar 5. Bucureşti, Romiia
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- in proximitatea arborilor din proximitate, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
acestora.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arborelui menţionat mai
sus, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR
8591/1997 ReţeIe edüitare subterane, Condiţii de ampiasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănireaĺruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriBcările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea
contravatorfl eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea acestora.

- În baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aduceríi terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certiticatul de
Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, i în baza Fiei de soluţie nr.

emisă de E-Distribuţie Muntenia SA. Fentru orice modificare apărută in
traseul Iucrărfl ulteńor emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicităhi revizuirii acestuia inainte de
inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiawl i executantul Iucrärh sunt responsabili de respectarea condiţfllor specificate
în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fÎ sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,

Insp. D iela VOINESCU

Red:D.V.J3ex119.O9.2018 . prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJiw.pmb.ro/ínstitutii/primariaJdirectii!directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de

Siitnona-Mariana POPA

2,SEp ?ÜIF
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Către : SC Rest Electroproiect S.R.L.
Str Justiţiei nr. 58-60, pafler, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 441 sector 2

Referitor la Iucrarea: Alimen tare cu energie electäcă a imobflului .... din
os. ElectroniciĄ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1654941/27.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8325/28.08.2018, prin care solicitaţi avizu( de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobiluiui nr 5 din
şos. Electronicit sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduňle individuale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verifĺcării efectuate pe
teren în data de 13ţ09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 29m,
astfel:

• din CD 2145 existent în trotuarul os. Electronicii, în apropierea intersecUei cu
str. ‘Mdjslav Voievod, subtraversează str. Vádislav Voievod, continuă prin trotuarul
os. Electronicii, pe partea nr. impare, până Ia Iimita din partea stângă a imobilului
alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existentIiniament în vecinătatea traseului.
In timpul executării acestei Jucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de

Q axul arbońlor de 1-1.5m, conform prevedeńlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
(ua măsuri de protejare a materia(u(ui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metańalului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Nr. 8325116519411
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având În vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

t
r

4.

7Lt

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaEDPA

Întocmit:
Inf1oaaPARASCA

Red:RR.I3exilO.09.2018 - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
pe data de
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din
str Măgura Vulturului, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 165j942/27.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8326/28.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 96-98 din
str Măgura Vulturului, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 157/8,,M" din
04.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

‚02.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuaie deţinătorilor de reţele edilitate, Aviz de traseu emis de Administraţia StrăziIor)
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat
că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 40m, astfel:

• de Ia cutia de distribuţie existentă pe str. EIev Stefan Stefănescu nr. 50, prin trotuarul
str. EIev Stefan Stefănescu, pe partea nr. pare, până Ia arpoximativ 3,5m faţă de
Iinita din partea dreaptă a imobiIuţyi alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existentd'âliniament în vecinătatea traseului.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de

axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
12 A1RSCA

2&SEP Z!1F

o

de Ia data emiterii.
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CĂTRE,
S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.

prin
S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü, nr.44, sector 2, Bucuresti

c Scopul iucrării: “Racordare Ia
rezidenţial din str. Aurel Vlaicu

reţeaua de distribuţie electrică a ansamblului
‚ sector 2, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C.
Best Electroproiect S.R.L., inregistrată Ia RM.B. cu nr.1655745/29.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8411130.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărü Racordare Ia reţeaua de distńbuţie electrică a ansambĺu!ui rezidenţial
din str Aurel Vlaicu nr. 88-90, sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (certď]cat de Urbanism nr.371R11620597 din
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu plańul anexă, plan de încadrare
în zonă, Memoriu tehnic, Fia de soiuţie nr 01826555104.04.2018, Aviz emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 2. Clasarea Notificării /21.06.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului alimentat, avize emise de
administratońi reţelelor tehnico-edilitare îmoreună cu planurile anexă Ia acestea), iucrarea constă
in:

. Realizare racord electric nou prin montarea subterană a unui cablu electric de joasă
tensiune tip DC4126116X, 3x50+25C, pe un traseu în Iungime de 17 m. Traseut pomete din nia
E4a existentă pe trotuar, in dreptul imobilului cu nr.83 din str. Aurel Vlaicu, traversează
carosabilul, apoi continuă 6 m prin trotuawl aferent imobilului alimentat, până ia firida de
distńbuţie i contorizare — FDCP care va fi ampiasată pe proprietatea benef]ciarului ia Iimita de
propńetate, cu acces direct din domeniu public. anţuI de pozare a cablului electric va avea
Iăţimea de 0,4 m i adăncimea de 0,9 m (in trotuar).

- urmare a verificărh efectuate pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrărü, in trotuarul din str. Aurel Vlaicu nr.83, există plantat un ex.
Fraxinus sp. (frasin), Ćă=30 cm, h=12-14 m.

ln urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
mentionate, astfel:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.
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- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
din proximitatea Iucrărh, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arbori,
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborilor sau
rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului đendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenuluř Ia starea řniţială.

- Beneficiarul i executantul acestei Iucrăd sunt răspunzători pentru Iucrările reaIizate
precum si de respectarea condiţiilor din acest aviz.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Cedifĺcatul de
Urbanism nr. 371Ri1620597 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării
ultehor emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuińi acestuia inainte de inceperea
execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul.

Acest aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii ęi Identităţii
Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

1
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Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1
E-mafl: antoprestactiv_pIoiestiyahoo. com

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS3-DADP - SeMciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobesti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Interconectare fire MP existente pe str Sf, Vineri şi B-dul Hristo
Botev în vederea creterii capacităţii tehnice a sistemuĺui de distribuţie gaze naturale din
Bucureti pe B-dul Corneliu Coposu $ B-dul Hristo Botev $ str 5ľ Vineri cu conducte
MP din PE 100 SRD 11, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656357/31.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 8525/03.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Interconectare fire MP existente pe str 5ľ Vineri şi B-dul Hristo Botev
în vederea creterii capacităţii tehnice a sistemului de distribuţie gaze naturale din Bucure$i
pe B-dvl Corneliu Coposu şi B-dul Hristo Botev i str 5ľ yineri cu conducte MP din PE 100
SRD 11", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, avizul
Administraţiei Străzilor i PS 3), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în
data de 13.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 860m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Carol I Ia intersecţie cu B-dul Hristo
Botev, prin carosabilul B-dului Hristo Botev, în carosabilul -duIui Corneliu Coposu,
pe partea nr. impare, până în carosabilul str. Sf. Vineri, intersecţie cu B-dul Corneliu
Coposu.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i platbandă aferentetrotoarelor
traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edifltare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 8525116563571
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Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialuluí dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiťicarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, IiŁb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii şi este
valabil însoţit đe avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

/
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!ntocmit:
InsxaaPSCA

o

Ređ;P.RJ4ex.-19.09.2018 - prezenlul aviz a fost postai pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ccd pcştal 050013, şeor 5, Bucure, România

Tel: 021.305.55.00 int 4016
hUp:I/v.pmb.ra



1,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191S ?ÖIR L SARDÁTOPIM MPPEUNÄ

2318

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str Afluentului nr 10, sector 1
E-mafl: antoprestactiv_pIoiestiyahoo. com

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale pe Intrarea Bitolia,
Intrarea íliescu Teodor, Calea Dorobanţilor, str LĹ Av. Radu BeIIer, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656353/31.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8537/03.092018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Reabilitare reţea de distdbuţie a gazelor naturale pe Intrarea Bitolia,
Intrarea Iliescu Teodor, Calea Dorobanţüor, str. Lt. Av. Radu BeIIer, sector 1 “ conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucu-eşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Aviz dei traseu emis de
Administraţia Străzilor i de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
1804m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Căii Dorobanţi, din dreptul str. Muzeului
Zambaccian, în carosabilul Căii Dorobanţi, subtraversează carosabilul str. Lt. Av.
Radu BeIIer, continuă în carosabilul Căii Dorobanţi, în carosabilul Intrării Bitolia, pe
toată Iungimea străzii, pe partea nr. impare, in carosabilul străzii dintre Intrarea

O Bitolia i str. Av. Iliescu Teodor, pe toată Iungimea str. Av. Iliescu Teodor, pe partea
nr. impare.

• se avizează executarea a 164 bransamente noi.
• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării dřn Calea

Do ro ba nţi.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arbohlor de 1-1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fî “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

Nr 8537116563531
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radicuiar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizui favorabil execuţiei
Iucrârilor menţionate.

Pentru orice modiťicarea apărută uĺterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obiigaţia
soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăńlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui avjz nu se execută Iucrări de defrişare sa
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii şi este
valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii.

i !ntocmit:
Insp. Roxana PARASCA

2Ł &ťŢ' 1ŢÜn1

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Către : SC INS TANT CONSTRUCT COMPANY SA
Str. Mărăeti nr. 28, sector 4
E-mafl:
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Spre ştiinţă:
PS3-DADP - SeMciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor
str. PIt. Major Pazon Marin; sector 3, Bucureşti

natur&e i branşamente pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1656835/03.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8569/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor natumle i branamente pe
str. PIt. Major Pazon Marin nr 55 B, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acorduńle individuale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz PS 3), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018; s-a constatat că lucrarea se
va executa pe o Iungime de 34m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Plt. Major Pazon Marin, în faţa imobilului
cu nr. 53, prin str PIt. Major Pazon Marin (drum neasfaltat) până Ia Iimita din
partea stângă a imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJ
Simona-Mariana P0

Red:P.Ri3ex./19.09.201S - prtentul avĺ±4fcţYpe site-uI PMB
pe daia de P

Nr. 8569/16568351

Întocmit:
RA SCA
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Nr.8581116566361 zaia

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicfl nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str.
sector 2, Bucureti"

Banul Dumitrache

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L, inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1656636/03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8581/04.09.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl
‘t8ransament de gaze naturale pe str Banul Dumitrache nr.21, sector 2, Bucuresti",
vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Ordin de Iucru nr. ‚ Acord de acces i Soluţie de acces Ia
sisteMul de distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz sub Reţele, Memoriu tehnic,
dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de
deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,
Netcity-Tëlekom, Telekom Romania Communications SA, dovada titlului asupra
terenului )‘ Iucrarea constă în

• realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subteranăjunei
conducte de Dn 32 mm ş Iungime de 5,0 m (4,0 m în plan vertical), cu racord în
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din Banul Dumitrache,
perpendicular pe aceasta. BranamentuI de gaze naturale proiectat va fi pozat în
anţ deschis executat prin săpătură manuală, Iăţimea săpăturfl va Ii de 0,4 m.
Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul ş trotuarul aferent imobilului cu nr.21
din str. Banul Dumitrache, Ia distanţa de 2,0 m de Iimita de proprietate dreapta a
imobilului alimentat, până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa în fĺridă.

- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia řinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aduceňi terenului Ia starea iniţială.

Bd Rogina EIabela nr 47, d paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rorn&a
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Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. DanVJNSCU

Red:D.V..! 3ex./1 909.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

htto://w.pmb.roĺinstitutiiIorimariaIdirectiiidireclia mediu/avize arboh in consultarelavizę arbori n conwRare.ohp

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.8590I16566121 •UO18

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRÂŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: uBransament de gaze naturale pe str.
sector 2, Bucureti"

il
ŔOMÂN IA
l gl S Zl B SAPCA;CP;M M P EUNĄ

Soldat Béra Savu

Având in vedere cererea depusă de S.C. GINICQN S.R.L., înregistrată ia
P.M.B. cu nr.1656612/03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8590104.09.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării
“Branament de gaze nalvrale pe str Soldat Bâra Savu nr. 2, sector 2, Bucuresli", vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
04.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Ordin de Iucru i Acord de acces emise de Distrigaz Sud Reţeie, Memoriu tehnic,
dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz de trabeu nr. emis de
Administraţia Domeniuiui Publíc Sector 2, Clasarea notificărh nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuaie emise de
deţinătorfl reţeieior tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,
Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA), Iucrarea constă în:

• realizare branament de gaze naturale prin pozarea subteranăa unei
conducte de Dn 32 mmm i Iungime de 10,5 m (9,5 m în plan vertical), cu racord în
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Bâra Savu, aproape
de trotuarui nr. impare, perpendicular pe aceasta. Bransamentul de gaze naturale
proiectat va fi montat îngropat în an[ deschis, Ia care Iăţimea săpăturii va fi de 0,4 m.
Traseul branamentuIui nou proiectat va traversa parţial carosabilui i trotuarul
aferent imobilului cu nr din str. Soldat Bâra Savu, Ia distanţa de 0,5 m de Iimita de
proprietate stânga a imobilului alimentat, până Ia postul de reglare-măsurare care se
va amplasa în llńdă.

- urmare a vehficării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că
pe traseul iucrării nu există vegetaue.

In urma analizării documenţaţiei depuse ş a veriflcărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului BucureşU, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia aduceńi terenului ia starea iniţială.

o
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti impreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

s

Întocmit,

Insp. DaŞOINESCU

Red:D.V../ Sex.119.09.2018 - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
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Nr.863411 656985!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucuresti

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor !a Iucrarea: «Branament de gaze naturale în str. Buzia sector 1,
Bucure

Având în vedere cererea depusă de s.c. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1656985/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8634105.09.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “Branşament de gaze
natura!e ín str. Buziaş nr. 61A, sector 1, Bucure.şti", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
25.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de lucru1
Acord de acces nr. i Soluţie de acces emise de Distrigaz Sud
Reţele, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat 12.07.2012, Aviz de
trseu emis de Administraţia Domeniului Public Septor 1, Clasarea notificării
nrJ emisă de Agenţia pentru Protecţia Medtului Bucureti, avize emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in

• Realizare branament nou de gaze naturale prin pozarea subterană a unei
conducte PE 100 SDR, Dn 32mm, cu Iungimea de 6,0 m, ce va fi racordată în conducta de
gaze naturale existentă în carosabilul din str. Buzia, pe partea cu nr. pare, Ia aprox. 1,0 m
de bordură. Bransamentul de gaze naturale proiectat va fi montat ingropat în anţ deschis1
iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul ęi trotuarul aferent imobilului cu nr. din
str. Buzia, până Ia postul de reglare-măsurare care va fi montat în firidă, Ia 0,5 m de limita
de proprietate stânga a imobilului alimentat. Lungimea branamentuIui pe domeniul public va
Fi de 8,0 m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării, în trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă Iipită de Iimita de
proprietate a imobilului, cu vegetaţie (tip gazon), care va fi afectată de Iucrare. Lăţimea
platbandei este de 1.0 m;

în urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Menţionăm că Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială,
cu refacerea platbandei i plantarea gazonului.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul
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Iucrărü ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirfl înainte de începerea
execuţiei Iucťării.

Beneficiarul si executantul Iucrării sunt direct răspunzătorü de respectarea condiţütor
specificate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul avjz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:D.Vi 3exi18O9.2018 - prezentul aviz a fost postat pe siie-ul PMB

htlp:UpmbroľinsIituliiIprimarjajdirectji/directja mediuíavize arbod in consuhar&avize arbod in ccosulwre.cho

pe data de
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Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.864Ol1657153I....2ZER.yr

CĂTRE,

•••••
• — •.
•:
•

.. .. .. •
•..l::.•

ŔOMÂNIA
I9l fl zm 8 5ApUĂÎC:l.lIM;1P rIJNA

APA NOVA BUCURESTI S.A.
Strada Tunari nr.60A, Clădirea Stefan cel Mare1 et.6-8,

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureti

sector 2, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: 1Bransament de apă potabflă pe str. Nemira i ;‚ sector
2, Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA BUCUREŞTI S.k, inregistrată Ia
P.M.B. cu nr1657153/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8640/05.09.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Branament de apä
potabuă pe st,-. Nemira nr.8B, sector 2, Bucure.şti°, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectowlui 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ,
Contract de vânzare autentificat cu nr ‚ Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătońi
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distńbuţie Muntenia, Netcity-Telekom,
Telekom Romania Communications SA,' Clasarea notiflcăhi nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, plan de incadrare in zonă), lucrarea constă în

• realizare bransament de apâ potabilă nou, pozat subteran în dreptul imobilului cu
nr. 8B din str. Nemira, cu diametrul Dn 20 mm i cu Iungimea L=9,0 m. BranamentuI nou
proiectat va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă in carosabilul din str.
Nemira, în apropierea trotuawlui aferent numerelor impare. Traseul branamentuIui de apă
.potabilă traversează carosabilul i trotuarul, până Ia căminul de bransament existent în incinta
imobilului alimentat, aproape de limita de proprietate stânga a acestuia;

-urmare a verificărfl eĺectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrăńi nu există vegetaţie. In proximhatea Iucrării, în trotuarul nr. impare există plantaţi
in alveole 2 ex. Pwnus cerasus (visin) cu e=io cm, h=3-4 m, faţă de care se va păstra
distanţa minimă de 1,0 m de traseul branamentului de apă potabilă

ln urma analizărfl documentaţiei depuse i a veriflcăňlor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teńtohul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favombil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate, astfel:

in timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arbori,
conform SR 8591/1997 Re&e edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţble menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

o

o
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dendrologic aflat în proximitatea traseuluî Iucrărfl, aveţi obligaţia înIocuirfl exemplarelor uscate
şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. . emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării
ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirH acestuia înainte de începerea
execuţiei Iucrării.

Beneliciarul i executantul acestei Iucrări sunt răspunzători pentru Iucrările realizate,
precum i de respectarea condiţiilor din acest aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul ayiz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Tntocmit,

Insp. Daniela VOINE U

Red:D.V.J 3ex./19.09.2018 - prezentul aviza rost pcstat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Nr.869811 657755!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere i branamente de gaze naturale pentru imobÎIuI
situat în Aleea Meteorologiei sector 1, Bucureti'

Având in vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., ínregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1657755/05.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8698/06.09.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrăhi “Extindere şi branamente
de gaze naturale pentru imobilul situat in Aleea Meteorologiei nr. 17-19, sector 1, Bucure$i",
vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.277R11613978 din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de
Iucw nr 50043381/14.03.2018, Acord de acces i Soluţie de acces la sistemul de distńbuţie
a gazelor naturale emise de Distńgaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Dovada titlului asupra
imobilului, Aviz de traseu nr.13749/22.08.2018 emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Clasarea notificării /18.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare in zonă). Iucrarea constă în:

. Realizare extindere reţea de gaze naturale cu o conductă de PE 100 SDR11 Dn
90 mm montată îngropat pe domeniul public i privat, ce va avea Iungimea de 100 m total
(2,0 m pe domeniul public i 98,0 m pe domeniu pńvat). Reţeaua proiectată va fi racordată in
reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă in carosabilul din Aleea Meteorologiei, pe
partea nr impare, iar traseul acesteia va străbate parţial carosabilul i trotuarul din Aleea
Meteorologiei, apoi va continua pe proprietate privată (dwm de acces), pănă in dreptul
blocului B din Aleea Meteorologiei nr 17-19 unde conducta va avea cap terminal.

• Realizare două bransament de gaze naturale noi, cu Iungimea de 3,0 m flecare —

aferente blocuńlor A i B din Aleea Meteorologiei nr 17-19, bransamente realizate în
totalitate pe proprietate privată.

- urmare a verifĺcărĺi efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrârü, in trotuawl aferent )mobiluiui alimentat există p!atbandă cu vegetaţie (tip
gazon), care va fi afectată de Iucrare. Lăţimea platbandei este de 1.0 m;

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Menţionăm că Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială,
cu refacerea platbandei ş plantarea gazonului.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

Q

toaletare.

Bđ, Regina Elisabets nr. 47. d paştal 050013. sevtors, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00
http;ííw,,pmb,ro



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. 277R/1613978 din 03.05.2016 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti
impreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul
Iucrărü ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de
inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul si executantul Iucrărü sunt direct răspunzătorb de executarea Iucrării i
respectarea condiţiilor specif]cate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Insp. DIaOINESCU

Red:D.V..I 3exi19.09.2018. prezentul aviz a ťosl postat pe site-uI PMB

hIIpii.pmb.roiinstitulíiĺphmaria/direotii/directia mediuiavize arbod in consultar&avize arboii n consu)(are.Dho

pe data đe

o

ĺntocmit,

2LSEF ÎÜ1B
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

-iii7ii42li659I9, 16610101

CĂTRE,
S.C. M&D CONS INVESTIŢ1I S.R.L.

pri n
Domnui Stănescu Bogdan

Strada Turda nr.127, hloc 2, ap.37, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRÂTIA STRÂZILOR BUCURESTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

4e

• .. •

e

ŔOMÂN IA
II! żDlSţ;ÄPDATOQIM IMPrEUNA

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada Petru
Rareş ‚ sector 1, Bucure$1"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. prin
Domnui Stănescu Bogdan, înregistrată ia P.M.B. cu nr.1659219/1 1.09.2018 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr.8921/12.09.2018 i compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1661010/17.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9142/18.08.2016 prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie
electrică a imobilului situat pe strada Petru Rare nr.5-9, sector 1, Bucuresti' vă
comunicăm următoarele:

- conform documenţaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.440R/1624769 din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, pian de
incadrare in zonă, Memoriu justificativ, Fia de soluţie nr.00626610/12.01.2018 emisă de E
Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
Notificării r /16.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşťi, Contract
de vânzare aut. cu nr. 218/19.01.2007, pian de coordonare avizat de administratorfl reţelelor
tehnico-edilitare), Iucrarea constă în

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui racord electric nou MT,
care va alimenta postul de transformare ce va fi ampiasat în incinta imobilului. Racordul electric
nou proiectat va fi conectat prin sistem intrare-ieire Ia cablui distribuitor lOkV, dintre PT683 i
PT4546, cu interceptare i manonare Ia acesta în trotuarul imobilelor cu nr, pare din Calea
Griviţei ia intersecţia cu str. Petru Rare. De Ia Iocul de manonare,cabIuriIe aferente racordului
vor fi pozate subteran pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare din str. Petru Rare, prin
Iatera(uI imobilu(ui cu nr. 156 din Calea Griviţei, apoi va continua prin aleea dintre řmobilul cu
nr.158 — Calea Ghviţei i imobilul alimentat, până Ia Iimita de proprietate a acestuia, de unde
traseul racordului electric va continua pe proprietatea beneficiarului până Ia postul de
transformare, care va fi amplasat Ia 0,5 m faţă de această Iimita de proprietate. Lungimea
traseului racordului eiectńc pe domeniul public va fi de 75,0 m. Lăţimea săpăturfl pentru
pozarea cabluhlor electrice in trotuar va fi de 0,5 m i adâncime de 0,8-1,0 m, iar Ia pozarea
subterană în carosabil, iăţimea săpăturü va fi de 0,5 m i adâncime 1,2-1,4 m. Distanţa faţă de
materialul dendrologic aflat in proximitatea traseului iucrărfl va fi de 1,5 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că în
proximitatea Iocului de mansonare există un spaţiu verde îngrădit cu gard viu,

De asemenea, Ia Iimita de proprietate a imobiiului alimentat, în vecinătatea traseuiui
racordului electric s-a inventańat un ex. Ailanthus aitissima (cenuer sau fals oţetar) cu

c
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e=6ocm, h=15,0 m, situat Ia Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat, faţă de care se
va păstra distanţa de 1,5 m.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării menţionate, astfel:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizănd o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. De asemenea, în dreptul spaţiului verde din trotuarul unde va avea
Ioc manonarea, execuţia Iucrării se va realiza fără afectarea gardului viu i a spaţiului verde
din proximitate.

- ĺn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arborelui menţionat mai
sus, prin menţinerea distanţei săpăturilor la ceI puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR
8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea
rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în juwI arborilor sau rănirealwperea
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia vehficăňle
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 440R/1624769 din 26.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare, i in baza Fiei de soluţie nr. 00626610/12.01.2018
emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Pentru orice modiHcare apărută în traseul Iucrărfl ulterior
emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirii înainte de inceperea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
i

UNI Întocmit,

Insp. Daniela VOISJ o

Red:D.V.j3ex,/18.09.2018 . prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
httpJĺ.omb.roiinstitutii/primaha/đirectiiidirectia mediu/avize arbod in consultareíavize arbod in consultare.php
pe data de

2 .SEP 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
0919 ZOlB I SAREAmRIM IMpEUNA

Nr. 830011165492511

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ion Polizu
r sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1654925//27.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 8300//28.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărü Branament de gaze naturale pentru imobilul din
strada Ion PoIizu nr. 41, sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcatde Urbanism nr 148/17P din 13.06.2018 emis
de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea NotificărU /127.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5m perpendicular pe imobil,
Ia distanţa de 0.5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţU;
- urmare a veriflcărfl efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există

l vegetaţie pe traseul Iucrării.
In urma analizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirh înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 148/17P din 13.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i are termen de vaIabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari

Ređ: C.I.i3ex — 2 01 prezeniut z a fost postat pe site-uI PMB
hUp://v.pmb.mii tií ctíiídírectia mediulavize arbod in consultare/avize arbori in consuhare.php
pe data de -

ĺntocmit
Claudia Istrătescu
cc.

Bd. Regiia Ekabeta nr. 47, cod poşIalOSOOl3, sector5, Bucureşti, Romäiia

Tel: 021.30555.00
htlpiMww.pnb.ro

2'ŞSEP 2O1





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.r..:::.
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
Ofl ZDIS I SAfl&AIOPIM IMpPEUNÄ

Nr. 837311165500711

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi branament
pentru imobilul din strada Doamna Ghica i . „sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1655007/128.082018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8373//29.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale I

-— branament pentru imobflul din strada Doamna Ghica nr. 187A, sector 2, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 226R11601062 din
10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării ‘ //04.05.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare semnat de deţinătorii de
reţele tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 54m (50m
extindere i 4m branament), prin carosabilul străzii Doamna Ghica de Ia Iimita de
proprietate dintre imobilele nr. 181 ş nr. 181A, până Ia imobilul nr. 187A;
- urmare a verificării efectuafe pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că nu1există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

Tn urma analizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modiflcare apărută ulteriorëniiteru aďëštUia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 226R11601062 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i Planului de coordonare semnat de deţinătorü de
reţele tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR
Simona-l

fost posiai pe site-uI PMB

întocmit
clauďa Is rătescu

Bd. Regîia ĘIabeta ru 47, wd poşIaIOSOOl3, sedor5, BucureşU, Romăia
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Nr. 841211165574711

Către: E-Distribuţie Muntenia SA
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 — Direcţia Generală Operaţiuni
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nico!ae
D. Staicovici ‚ sector 5, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1655747//29.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8412//30.08.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Ahmentare cu energie
electrică a imobUului situat pe strada Nicoĺae D. Staicovici nr. 24A, sector 5, vă
comunicăm următoarele:

•conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 388R1613674 din data de
13.06.2018 emis d Primăria Municipiului Bucureti împreună cu pIanuI anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl /21.06.2018), Iucrarea
se va executa pe o Iungime de 14m pe domeniul public, din cutia de distribuţie existentă
în trotuarul străzii Nicolae Staicovici Ia hmita de proprietate dintre imobilul nr. 22 i
imobilul nr. 24, prin trotuar până în dreptul imobilului nr. 24A, Ia Iimita de proprietate cu
nr. 26;

• urmare a verificării pe teren din data de 20.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, în alveolă în trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare, trotuar cu o
Iăţime de 2.5m, iar alveola cu o Iăţime de 1 .5m, astfel:
o imobil nr. 24A:
- 1 exemplar din specia Acer (arţar) 30-4Ocm, h 1O-12m;

Tn urma analizărü documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării. Execuţia iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
de Mediu đin cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

Bd. Rea EIabeta nr.47, cad paştaIOSOOl3, sedor5Bucuroşti,
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Tn proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologíe adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbore, evitändu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite
protejarea sistemului radicular aI arborelui, existând riscul secţionărh acestuia, defrişarea
matedalului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale.

Tn cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărU) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventuaielor prejudicű produse prin
prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterh acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei

Iucrării.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în

Certificatul de Urbanism nr 388R1613674 din data de 13.06.2018 emis de Primăria

Municipiulói Bucureti, împreună cu planul anexat, vizat spre nesbhimbare şi în PIanuI de

coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi are termen de valabilitate

1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu

ROMAN IA
2D1 S SÁPBATOPIM It.srtJN

Nr.84671116558021

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr.2, apt.5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrărií: aModernízare LES lOkv CET Sud, celula 12, sector 3"

Având in vedere cererea dumneavoastră inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1655802/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8467/31.08.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Modernizare LES lOkv CET
Sud, celula 12, sector 3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.243R11603789 din
16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, plan de

l încadrare in zonă, Memoriu justificativ, Aviz de traśeu emis de Direcţia Administrarea
Domeniului Public —sector 3, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
Notiflcărü r - 130.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă
in modernizarea reţelei electrice de medie tensiune lOKv pe 2 tronsoane, astfel:

• Tronson I — înlocuire cabluri electrice subterane existente cu cabluri noi, intre PA
1730 i PT 2824, pe un traseu care începe din postul de transformare PA 1730 existent pe
proprietate privată (IE 211702), va traversa proprietatea, va continua pe str. Releului prin
trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr pare din str. Lunca Dunării pe care o va traversa Ia
tntersecţia cu str. Cornul Luncii, va continua prin carosabilul (aproape de bordură) din str.
Cornul Luncii, va subtraversa str. Energeticienilor i va continua pe această stradă prin
trotuarul nr impare, subtraversând str. Fizicienilor i traversând str. Lunca Banului, apoi prin
trotuarul nr. impare din str. Râmnicul Sărat, subtraversând str. Nicolae Pascu i apoi va
subtraversa str. Râmnicul Sărat în dreptul aleii dintre blocul 2B i blocul 1A. Traseul reţelei
electrice va continua prin aleea aferentă celor două blocuri, apoi prin parcajul auto până Ia PT
2824 existent. Lungimea totală a traseului va fi de 1460 m, din care 1330 m vor fi pe domeniul
public. Subtraversarea str. Fizicienilor, B-dul Energeticienilor i B-dul Rămnicu Sărat se va
realiza prin foraj orizontal dirijat, pentru care gropile aferente fiecărei subtraversări prin foraj vor
avea o suprafaţă de 8 mp;

• Tronson II - inlocuire cabluh electrice subterane existente cu cabluri noi, intre PA
1730 si PT 4006, pe un traseu care porneste din PA 1730 existent pe proprietate privată (IE
211702), va traversa propdetatea, va continua pe str. Releului prin trotuawl nr. pare, apoi prin
trotuarul nr pare din str Lunca Dunării, va continua prin trotuawl nr. impare din str. Cornul
Luncű pe care o va subtraversa în dreptul PT 4006. Lungimea totală a acestui traseu va fi de
410 m, din care 280 m prin domeniul public.

Bd. Regha EIabela nr 47. cod poştaIOSĐDl3, sedo5, Bucumşii, RomâiLa ľ
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- urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 2409.2018, s-au constatat
următoarele:

• in Iateralul bIocuI 1A ( pe tronson 1) există plantat in alveolă un ex. Morus sp.
(dud) cu 0=35 cm, h=10 m;

• În trotuarul nr. impare din B-dul Rămnicu Sărat (lăţime de 5 m) există plantaţie de
aliniament cu arboń din specia Platanus (platan);

• în trotuarul din B.dul Energeticienilor există porţiuni din acesta cu aliniament
stradal cu arbori plantaţi in alveole i spaţiu verde amenajat Ia intersecţia cu str. Fizicienilor;

• in proximitatea Iucrării, in str. Cornul Luncfl, există un spaţiu verde cu arbori
plantaţi i ingrădit cu gard viu;

• De asemenea, în proximitatea Iucrărií, Ia traversarea str Lunca Dunării, pe
trotuarul nr. impare din aceasta există plantaţi in alveole arbori din speciile Platanus (platan);

În urma analizăjii documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriu! Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astíel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizănd o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- în timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subterane. Condąü de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor
sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuidi exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrădi aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului
(dacă este cazul).

- Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aš arborilor menţionaţi existând riscul secţionării acestuia, deĺrişarea materialului dendrologic se
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Cediflcatul de
Urbanism nr. 243R11603789 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl
ulterior emiterH acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirH inainte de începerea execuţiei
Iucrărh.

Constructorul i beneficiarul lucrărü sunt responsabili de execuţia Iucrărilor, precum i de
respectarea condiţülor din prezentul aviz. Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi
sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIR - . XECUTIV,
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Spre ştiinţă: Ađministraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicü nr 44, sectorul 2, Bucurefl

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada Invalid
Suligă Ion t ‚ sector 2, Bucure$1

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
16559831/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8504//31.08.2018 prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü Branament de gaze naturale
pentru imobUul din strada Invalid Suligă Ion nr 94, sector 2, vă comunicăm următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 122/95 din data de
17.05.20181 emis de Primăria Sector 2 împreună cu pIanóI anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl i//29.05.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 4,5m, perpendicular pe imobilul nr. 94 Ia Iimita de proprietate cu

imobilul nr. 92;

• urmare a verificărü pe teren din data de 03.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe

traseul Iucrării, în alveolă în trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare, trotuar cu o

Iăţime de 2m, iar alveola cu o Iăţime de lm, astfel:

o imobfl nr. 94, Ia distanţa de lm faţă de imobilul nr. 92:

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodu) O 3Ocm, h 8m;

În urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

đe Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108.

(‘1?] PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

irecţia de Mediu

Nr. 8504II1655983II..ÓkOCt1u

Către: SC Ginicon SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1 l Bucureşti

Bd. Regiia EIabeta nr 47. cod poştaIO500l3.sedor5.Bucureşti.

Románb
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Tn proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiiíor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de

protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate

manual) Ia ceI puţin lm faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea

pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin

manevrarea utilaielor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite

protejarea sistemului radicular aI arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea

matedalului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzătoh de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verilcările ulterioare (12 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărh) se constată uscarea sau

prăbuşirea materiaiului dendrologic afJat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuińi

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH produse prin

prăbuşirea acestora

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

flnalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de Începerea execuţiei

Iucrărh.

I Prezentul aviz este emis în baza şi cu rspectarea celor speciflcate în

Certiflcatul de Urbanism nr. 122/95 din data de 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2,

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an

de Ia data emiterii.

Întocmit
Claudia Istră escu

Red:c.U3exJ21092018 - prezenlui aviz a tosi postal pe sile-uI PMB
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
TgIfl fllSj SAnBATCrnM IMPREUNA

Nr. 850511165598011

Către: SC GINICQN SRL
Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1 Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Bran.şament de gaze naturale pentru imobilul din oseaua
Andronache ‚ sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16559801/30.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 85051131.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale pentru imobflul din
.şoseaua Andronache nr. 140A, sector 2, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiicat de Urbanism nr 133/1OA din 24.05.2018 emis
de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notiicării 1/11.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 6m, perpendicular pe
imobiluI nr. 140A, Ia o distanţă de 0.5m faţă de Iimita din partea dreaptă (imobilul nr.
140);
- urmare a veriţ]cării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a copstatat că nu există
vegetaţie pe amprenta Iucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform art. 4,

ľt. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirU înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certifîcatului de Urbanism

nr. 133110A din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOREXE€UTIV.
Simon

Tntocmit
Claudiâ Istrătescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i:.:.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1018 20l8lsAflBAmp,L, MPPEUNÄ

Nr.8567116568381

CĂTRE,
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Strada Mărăsesti nr.28, sector 4, Bucurestt

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 3
Direcţia Administrarea Domeniului PubIió
Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Extindere conductă î branament de gaze naturale pe str.
Copăceni 1, sector 3, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1656838103.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8567/04.09.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü “Extindere conductă $
branament de gaze naturale pe str. Copăceni nr.28, sector 3, Bucuresti' vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu ptanul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de
traseu nr. emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3,
certificat de mostenitor nr. ‚ clasarea Notificarfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale ale administratorilor reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

extindere conductă de gaze naturale din conducta de gaze naturale existentă pe
str. Copăceni, care va fi montată subteran în carosabil, pe partea numerelor impare, de Ia
punctul de cuplare (PC) până în dreptul imobilulu cu nr )‘ unde va avea cap
terminal. Lungimea traseului conductei de gaze naturale proiectate pe domeniul public este
de 14,0 m;

• branament de gaze naturale având Iungimea de 7,5 m, racordat în conducta de
gaze naturale nou proiectată pe str. Copăceni, în dreptul imobilului cu nr. perpendicular
pe aceasta. BranamentuI va fi montat îngropat pe un traseu care va traversa carosabilul i
trotuarul, până Ia postul de reglare-măsurare care va fi montat in apropierea Iimitei de
proprietate stânga a imobilului alimentat;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că pe
traseul IucrărH sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă-vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sedar 5, Bucureşti, România ď
TeI: 021 .30555.00
htlpJ/www,pmb.ro
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ulterior emiterH acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 11Ł b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire i are
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. DanieIaI(ESCU

2tSEP YP1P
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
016 2013 SÁPOÄTOPIM IMPPEUrJÄ

Nr. 8580116566381

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1
E-maiţ:

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Criana
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656638/03.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8580/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Criana nr.
32, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de
reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în
urma verificărfl efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că iucrarea se va
executa pe o lungime de 7,5m, astfel;

• din conducta existentă în carosabilul str. Crisana, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Ö Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaUa aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECfltffl.
Simona-MarianafgOflc°

Intocmit:
IARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1•'%..;.::L...

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
lOl 2DIRISAPBÄrOPIM iMPPEUNÂ

Nr.673011 658033! iéoŁr218

CĂTRE,
&C. ENERCONSTRUCT &R.L.

Strada Caraiman nr 63, sector 1, Bucuresti

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada Ing.
Nicolae Cucu Starostescu ‚ sector 1, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin
pentru RA — APPS — SA1FI, inregistrată Ia RM.B. cu nr.1658033/06.09.2018 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr.8730/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire privind executarea Iucrării
Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae Cucu Starostescu nr. 6,
sector 1' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.352R1617783 din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fia de soluţie í6.02.2018 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, clasarea Notificărh ‘J2.07.2018
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă in

• extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT,
3x150+95N, tip DC4146R0 pe o Iungime de 130 m, pe un traseu care pornete de la postul de
transformare - PT 753 existent pe terenul imobilului cu nr. 175 din calea Dorobanţilor, va trece
prin proprietatea respectivă până Ia Iimita cu domeniul public, va continua prin trotuarul nr. pare
aferent străzii Arh. Grigore Cerchez, va subtraversa str. Arh. Grigore Cerchez prin foraj
orizontal dirijat, va continua apoi prin trotuarul cu nr. impare din str. Muzeul Zambaccian ‚ apoi
prin trotuarul cu nr, pare din str lng. N. Cucu Starostescu până în dreptul imobilului cu nr. 6 din
această stradă, Ia cutia de siguranţă —CS de pe terenul beneficiarului Ia Iimita de proprietate.
CabIuI electric nou proiectat va fi pozat in pământ, Ia adâncimea de 0,8-110 m în trotuar i Ia
1,2-1,4 m în carosabil. Pe domeniul public, Iungimea traseului cabluĺui electric proiectat va fi de
120 m;

- urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 20.09.2018, s-a constatat că PT 753
este amplasat în incinta imobil cu IE 264173, iar traseul Iucrării traversează spaţiu verde cu
vegetatie i arbori plantaţi in acesta.

b urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat executiei
Iucrării menticnate, astfel:

Bd. Regina Elisabeţa nr 47, cod paştal O513, sector 5, Bucureşti, flomna đ
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- În proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în proximítatea Iucrărfl, săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materiaiului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1 m - 1.5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor
sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazui în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finahzarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfleventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului
(acolo unde este cazul).

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr.352R1617783 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă-vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea
execuţiei Iucrărfl.

Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i Identităţii
Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Beneficiarul i executantul Iucrării sunt direct răspunzători de execuţia acesteia i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,

Insp. DanieESCU

Red:D.v../3ex124.09.2018 - prezentu aviz a fost postat pe site-uI PMB
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Direcţia de Medíu
ROMANIA
fllS-2018 ÇAPBĂflflIM iMPEUNÄ

Nr.887411 658743!

CĂTRE,
S.C. AV1 PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Extindere conductă .şi branament de gaze naturale pe str.
SpofluIui ‚ sector 2, Bucuretľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.,
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1658743/10.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8874/1 1.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea iucrării ‘Extindere conductă .şi branament de gaze naturale pe str.
Spoduluî nr.24, sector 2, Bucureti", vă comunicăm următoareie:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin

de Iucru nr. ‚ Acord de acces i Soluţie de acces Ia sistemul de
distribuţie gaze naturale emise de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Memoriu tehnic, Extras de carte
funciară pentru informare, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Pubflc Sector 2, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă )‘ Iucrarea constă
in

• realizare extindere reţea de gaze naturale cu o conductă RP PE 100
SDR1 1 Dn 125 mm, pozată subteran în carosabil, cu racordare în conducta de
distribuţie gaze naturale existentă în carosabiiui din str. Câmpul cu Narcise.
Lungimea conductei de gaze nou proiectate va fi de 30m i va fi pozată subteran în
carosabilul din str. Câmpul cu Narcise — 13,0 m si în carosabilul din str. Sportului —

17,0 m, până în dreptul imobiluiui cu nr din str. Sportului unde conducta proiectată
va avea cap terminai.

• realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei
conducte de Dn 32 mm si Iungime L=3,0 m, cu racord în conducta de gaze naturale
nou proiectată în carosabilul din str. Spodului, perpendicuiar pe aceasta. Traseui
acestuia va traversa parţial carosabilul i trotuarui aferent imobilului cu nr din str.
Sportuiui, în proximitatea Iimitei de proprietate stânga a imobiiuiui alimentat, până Ia
postui de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă.

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal O5l 3. sedar 5, Gucureşti, flnmána
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărü nu există vegetaţie.

In urma anaflzării documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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 şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru
orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obflgaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are tęrmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

2EEP 2010

ReďD.v../ 4 ex./25.O9201 8 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://wwwrmbro/institutii/primari&directii/diŕectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.phn

pe data de

Bd. Regina EIieta nr. 47, c ştaI D13, seor 5, Bucureşt, România

TeI: 02130555.00 int. 4016
httpi/www.pmb.m

_________

flI.so,dI 00'



PRIMĂRIA MUNICIPIULÜI BUCUREŞTI ‘11
!

Direcţa de Mediu
ROMANIA

1JÓCF2U1b
lgIa-2ŮIs SÁOÁTOPtM

CĂTRE,
S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.

prin
&C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apart.4, sector4, 040119, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
Bulevardul Poligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 Bucureti

Scopul Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a
obiectivului — SEDIU AMBASADA KUWEIT- din Municipiul Bucureti, sector 1,
Bulevardul Primă verU nr.

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. Best
Electroproiect S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1659870/12.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.8970/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “Extindere reţea electrică pentru alŕmentarea cu energie electrică a
ohiectivului — SEDIU AMBASADA KUWEIT- din Municŕpiul Bucureti, sector 1, Bulevarduĺ
Primăverü nr.52' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.419R/1624631 din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare cumpărare, plan de încadrare în zonă, Fia de soluţie nr. 01453501/07.12.2017 emisă
de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării
nr.15137/10.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

• Realizare extindere reţea electrică de distribuţie prin pozarea subterană a două
cabluri electrice tip DC4385/2, care se vor racorda prin manonare la cablul electric de 2OKv
existent, Iegatura intre PT 3780 existent i PT 10068 existent. Locul de manonare va fi în
trotuarul din str. Grigore Mora Ia intersecţia cu Calea Dorobanţilor, (în dreptul imobilului cu
1E203440). Traseul reţelei electrice proiectate va străbate trotuarul i va subtraversa Calea
Dorobanţi, va continua prin trotuarul nr. impare din Calea Dorobanţi, apoi prin trotuarul din
Piaţa Charles de Gaules i va continua prin trotuarul nr pare din B-dul Primăverii cu
subtraversarea străzilor Pictor Negulici, L. Tolstoi, Maxim Gorki i Jean Monnet, până Ia postul
de transformare nou ce va fi montat subteran în incinta imobilului alimentat, în proximitatea
Iimitei de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului reţelei electrice proiectate pe
domeniul public vai i de 725 m, Iăţimea anţuIui de pozare cabluri va fi de 0,4 m, adâncimea de
pozare în trotuar va fi de 0,8 -1,2 m i de 1,2-1,5 m Ia subtraversări. Subtraversarea Căii
Dorobanţi, str. Pictor Iscovescu, str. Pictor Negulici, str. L. Tolstoi, str. Maxim Gorki i str. Jean
Monnet se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

y$OĄ
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- urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-au constatak
urm ätoarela

• ln trotuarul nr impare tJin Calea Dorobanti există plantaţi in alveole 3 ex. aitori,
lătime trotuar fiind de 4,0 m

• În trotuarul din Piaţa Charles de Gaules, în proximitatea Iucrărfl există platbandă
cu 16 ex. Acer sp.(arţar), lăţime trotuar 6,0 m;

• Tn B-dul Primăverii există plantaţie de aliniament cu 27 ex arbori din specia
Platanus (platan) ş din specia Tilia (tei);

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în contormitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de
Međiu din cađrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre
cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108;

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m - 1.5 m
faţă de arbori/arbuşti, conform SA 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor
sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravaloriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestuj aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului
(dacă este cazul).

- Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor menţionaţi, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 41919/1624631 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare i. în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărH revizuirü acestuia înainte de începerea
execuţiei Iucrării.

Având în vedere faptul că traseul Iucrărü se atlă în zone protejate, prezentul aviz este
valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale.

Constructorul / beneficiarul Iucrărü sunt responsabili de execuţia Iucrărilor, precum i de
respectarea condiţHlor din prezentul aviz. Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi
sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma aPbŤ

° Intocmit,
ť044* Insp. Daniela VOINESCU

‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA

nIa MPBÁTnn;M MOOEUNA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICiPIULUI BUCURESTI

DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
-Direcţia Servicii integrate — Serviciul Iíuminat Public Stradai

Spre tiinţă:
ADMINISTRA ŢIA STRAZILOR RUCURETI
Strada Domn/ţa Ancuta nr. 1, sector 1, Bucurestŕ

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti, nr.5 — 7, sector 3, Bucureşti

Obiectul Iucrării: “Amenajare/alimentare instaiaţü electrice de Huminat pietonal în

zona străzilor Cluceru Udricani, str. IuIiu Barach, str. Olteni, sector 3"

Referitor Ia solicitarea dumpeavoastră, inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1644967/23.07.2018 şi Ia Direcţia de :Mediu cu nr.6850/24.07.2018, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1663283/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9407/25.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării" AmenajarWalimentare instalaţü electrice de Huminat pietonal în zona străzflor
Cluceru Udricani, str. IuIiu Barach, str. OIteni, sector 3' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism nr.350R11612633 din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notiflcărü nr. /07.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti1 avize indivřduale emise de: E-Distribuţie Muntenia, RADET, Luxten, Apa Nova
Netcity Telecom, plan de încadrare în zonă), Iucrările de amenajare a sistemului de iluminat
public constau în:

• montare 3 buc. stâlpi metalici octogonali cu h=8 m, amplasaţi în str. Iuliu Barach,
in zona de semicerc a străzii, Ia Iimita trotuaruiui;

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public in trotuarul din str.Iuliu Barach
- pe semicercul străzii, cu racordare Ia —SCP 10001 amplasatâ pe stâlpul existent IB4, apoi
subtraversare str. Iuliu Barach ‚ apoi in trotuarul str. Iuliu Barach pe partea nr. impare până în
1B2- SCP 10002;

• realizare cutie de derivaţie pe stâlpul existent 1B4
• pozare reţea electrică subterană de iluminat public in trotuarul din str Cluceru

Udricani, În partea blocuIui 106, cu racordare Ia BMP II P T109 existent Ia faţada blocului 106
(partea stangă). Traseul acestuia continuă până Ia căminul de tragere amplasat la intersecţia
dintre strada Oiteni i str. Cluceru Udricani;

• montarea consolelor stradale pe stâlpi i a corpurilor de iluminat;
Lungimea traseului — 98 mI.

Nr.6850,94071 1644967, 1663283 I
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Pozarea cablului electric se va realiza în sant deschis.
- urmare a verificărh eťectuate pe teren în data de 0808.2018 s-a constatat că traseul

cablului electric de alimentare a sistemului de iluminat public care se racordează din BMP II P
T 109 traversează spaţiul verde ingrădit din dreptul blocului 106 din str. Clucew Udńcani,
spaţiu verde cu gazon plantat i pe care există arboriĺarbuti plantaţi.

în urma analizărh documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, asťel:

- Execuţia Iucrării in dreptul arboriior menţionaţi se va face numai în prezenţa unui
reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucure$i, avánd
obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrărü, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manuai sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materiaiuiui dendroiogic.

- in timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cei puţin lm faţă de
arboń, conform SR 8591/1997 si conform NT&007J08/OO, traseu) reţeiei eiectńce de
alimentare a sistemului de iluminat va fi ‚modelată" astfel încât să fie secţionate rădăcinile
arborilor din proximitatea Iucrărh, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui
arboriior sau rănireaĺruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă ia verificările
uiterioare (12 Iuni de Ia tinalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseui iucrărh, aveţi obligaţia iniocuirü exempiarelor uscate şi supodarea
contravalorb eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea acestora.

- in baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau de toaietare, iar Ia
fînalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea
gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicuiar ai
arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz dd specialitate emis în baza unei solicitări punctuale

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 350R11612633 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu pianui anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrăńi uiteňor emiterii acestui
aviz, aveţi obligaţia sohcitărü revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normetor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECţLTW,
ĺ&

Simona-M P %ĺS 9
* ‚ c

-..ç%Łŕ O üti p

Întocmit,
Insp. Daniela VOINES,%U

Red:D.v../4ex./ 2609.2018 - premnlul avtz a fcst poslat pe siIe-uI PMB
hUpi/vnw.pmb.wRns(itutüIcńmariaId&ecUiIdřrectia mediwavize arboń in ccnstdtareíavize arboń in consuŕfre.oho pe
data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1:t:.

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

05, QfŢ 201u
- TlS

Nr.7450, 9350 11649110, 1662639!

CĂTRE.
Domnul

Strada ‚ sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
oseaua Electronicfl nr.44, sector 2, Bucuresti

Referiior Ia Iucrarea: “Racordare Ia reţeaua electrică a imobflului din str. Oituz
sector 2, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1649110/03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7450/06.08.2018, completată
cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662639ĺ21.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9350/24.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării ‘Racordare Ia reţeaua electrîcă a imobHului din str.
Oituz nr.60" sector 2, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. din
23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu1 tehnic, dovada proprietăţii asupra imobilului, Clasarea notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediulüi Bucureti, Aviz nr.

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorU reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Netcity
Telecom, Luxten, RADET, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

executare bransament electric nou, subteran, de Iungime 2,0 m
realizat prin montarea unui cablu electric din stâlpul de joasă tensiune existent în
trotuar, în dreptul imobilulul cu nr, 60 din str. Oituz. Traseul branamentuIui electric
va traversa trotuarul aferent imobilului, până în postul de măsurare i protecţie
monofazat — BMPM ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de
proprietate cu domeniul public. BranamentuI proiectat va f] pozat în anţ deschis
executat prin săpătură manuală în trotuar, iar Iăţimea anţuIui de pozare va fi de
max.0,5 m.

- urmare a verif]cării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărfl nu există vegetaţie..

In urma analizărU documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Bd. Regiia Ekabela nr 47, d poştal 050013, sedors, Bucureşti, Rom&iia

1el: 02130555.00
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arĹ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărh revizuirfl acestuia Înainte de începerea execuţiei Iucrărfl

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M ťana POPA

ĺntocmit,

i

Insp. DaaIíZESCU

Ređ:D.V..! 3ex.127.09.2018 - prezenlul aviz a fost postat pe siie-uI PMB

hIIpikwpmb.roIinsütutiiIprimahaIdirectiiIdirectia mediWavize arboh in consultar&avize arbori n cçrĘlýtare.DhD

pe daia de
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ţflj Direcţia de Mediu
ROMANIA
I9lS.?Ôl Ç4RÄŢePLM iMPEUNÄ

Nr.8435,91 38 I 1655682,166067145.

CĂTRE,
s.c, VÂRFUL CU DOR RESIDENCE S.R.L.
Strada Odobesti nr.1 1, bLTl ‚sc.A, et.4, ap.28, sector 3, Bucuresti

Spre ştUnţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURETI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Extindere reţea electrică în vederea aiîmentărfl cu energie
electrică a imobfluiui situat pe Aleea Vărful cu Dor ‚ sector 3"

Având în vedere solicitarea depusă S.C, VÂRFUL CU DOR RESIDENCE
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1655682/29.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8435/30.08.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1660671/17.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9138/18.09.2018 prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Extindere reţea
e/ectrică în vederea aĺimentărü cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea VărfuI cu
Dornr.25, sector3', vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.335R1 612799 din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr.01722737/31.O1.2018 emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz de traseu nr.243/14.06.2018 emis de Direcţia Administrarea
Domeniului Public Sęctor 3, Clasarea Notificării 7.08.2018 ernisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric nou
pe traseu care pornete din postul de transformare PT 2681 existent pe str. Vârfureni,
străbate trotuarul str. Vărfureni până Ia intersecţia cu str. SoId. Ghiţă Serban, va
continua prin trotuarul nr pare din str. SoId. Ghiţă Serban până Ia intersecţia cu Aleea
VărfuI cu Dor unde, reţeaua electrică nou proiectată va subtraversa str. Soldat Ghiţă
erban si va continua prin trotuarul nr. impare din Aleea Vărful cu Dor până în dreptul
imobilului cu nr.25, Ia FDCP-urile ce vor fi montate în incinta imobilului alimentat.
Lungimea traseului va fi de 255 mI. Pozarea cablului electric se va executa prin
săpătură in anţ deschis Ia adâncimea de 0,8 m.

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 26.09.2018, s-a constatat că
în proximitatea traseului Iucrărfl, în trotuarul din str. Vărfureni există spaţiu verde
aferent blocului BB cu arbori plantaţi in acesta. Lăţimea trotuarul în această zonă este
de 1.0 m. De asemenea, în vecinătatea trotuarului nr, pare din str. Soldat Ghiţă erban
există spaţiu verde aferent blocului 8B cu arbori plantaţi în acesta Ia distanţa de min.
1.0 m de trotuar. Lăţimea trotuarului în această zonă este de 1,0 m.

Bd. Regna EIiabeta nr. 47, cad paştal 050013, seclor 5, Bucureşd, Romána ?
Tel: 021305.5500
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in urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, În
conŤormilale cu H.C.G.M.B. nr.30412009 prMnd aprobarea Normelor de prd'zec]te a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabfl conditionat executieilucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular M materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, evitändu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor
materiale în juwl arborilor sau rănirealwperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului Iucrărfl, aveţi obligaţia
mnlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse
prin prăbugrea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 335R1612799 din 17.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, precum i a
celor specificate în Fia de soluţie nr. 01722737/31.01.2018 emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Executantul i beneficiarul Iucrărfl sunt responsabili de respectarea condiţiilor
din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marana POPA

Intocmit,I Insp. Dan

No r
-

O2ocr

Red:D.v../Sax./26092018 - prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
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!p:ż :i¶jfl/ Direcţia de Mediu .

POMANIA
018 2018 SAPBÄnP,M jMPOEUNÄ

Nr. 8463/1656155/ 05. QGI 201b

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str. Justiîiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domníţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Mihai
Eminescu; ‘— spaţiu comerciaĄ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656155/30.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 8463/31.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: „Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str, Mihai Eminescu nr. 17 — spaţiu
comercial, sector 1', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 507R11632945 din 13.07.2018, a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării ‚ d02.08.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele
edilitare, Avizul de traseu i graficul de execuţie emise de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul str. Mihai Eminescu, pe partea nr. impare,
perpendicular până Ia Iimita din partea dreaptă a imobilului alimentat.

• pe domeniul public Iungimea traseului Iucrării este de lm.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă tacem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil însoţit de

avizul Ministerului Culturfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Intocmit:

jşxaASCA

(1
Red:P.R./3exJ26.09.2018 prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB

pe data de ..2flj
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

irecţia de Mediu

Nr. 849911165580811
Oa acj 2D

Către: SC Elmaron Grup SRL
Calea Rahoveí nr. 196, sectorul 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr 5-7, sectorul 3, Bucureşti

Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1, Bucureşti

ŔOMÂN IA
1918 2Ota SLPDATOPIM iMPQEUNÁ

• pe tronsonul cuprins între Iocui de manonare i strada Nicolae Teclu:
- platbandă Iipită de imobile, cu arbori din specia Populus (plop);
- alveole în trotuar cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan);
- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia
gazon;
• tronson cuprins între strada Nicolae Teclu i Auchan Pallady:
- platbandă Iipită de imobile, cu arbori din specia Populus (plop);
- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia
gazon;
• tronson cuprins între Auchan Pallady .i strada Balta AIbina:

Bd.Regiia Ehsabeta nr 47,cod pcşIaIOSOOla, sectnr5, Bucureşti.

Ramânb

TeI: 021.30555.00
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Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia RED a Iocului de consum permanent aparţinând Engie
România situat pe bulevardul Theodor Pallady, í . sector 3, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1655808/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8499/31.08.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü Racordare Ia RED a Iocului
de consum permanent aparţinând Engie România situat pe bulevardul Theodor Pallady
nr. 315A, sector 3, vă comunicăm următoarele:
o conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Wrbanism nr. 304R1606102 din data de
03.05.2018 impreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notiflcării 04.06.2018, PIan de coordonare Iucrări tehnico-edilitare i
stradale), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1420m, prin trotuarul bulevardul
Theodor PaIIav pe partea imobilelor cu numere potaIe impare, din dreptul imobilului cu
nr. cadastral 2' până Ia intersecţia cu strada Balta Albina, continuând prin trotuarul
acestei străzi, pe partea imobilelor cu numere potaIe impare până Ia imobilul nr. 315A
din bulevardul Theodor Pallady;
o în urma verif]cării pe teren din data de 24.09.2018 s-a constatat existenţa materialului
dendrologic, astfel:

(platan) i

(platan) ş



- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) i
gazon;
.spaţiu verde fără arbori plantaţi si vegetaţie spontană pe strada Balta Albina, în
proximitatea trotuarului.

În urma analizărU documentaţiei depuse, Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având astfel obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, Ia tel.
021/305.55.00, interior 4108.

Tn proximitatea arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa
manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua
măsuri de protejare a materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de ceI puţin lm faţă de arbori, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor
prin manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn timpul execuţiei, dacă nu se vor putea respecta distanţele impuse faţă de arbori,
existând riscul secţionării sistemul radicular aI acestora, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

Tn cazul în care distanţele menţionate nu se pot respecta nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse Ia condiţii meteorologice nefavorabile, Dacă1 urmare a
veriflcărilor ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirU
exemplarelor uscate şi supodarea cntravalorii eventualelor prejudicfl produse prin
prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Ii sancţionată conform art. 4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterii acestuia1 aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certif]catul
de Urbanism nr. 304R1606102 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucure$i împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare i în PIanul de coordonare
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale i are termen de valabilitate
1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEĘUTIV,
Simona-MariańţPOPA

ĺś Întocmit
claps
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Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1
E-mafl: ginicon @yahoo.com

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

Referitor ía Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe str Puiandrului : t; 4,',
sector 2, Bucureşti

Aeferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1655988/30.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8503/31.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărU: Branşament de gaze naturale pe str Puiandrului nr. 6 ‘ sector 2,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 130/12,,P" din 24.05.2018, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării ‘. 1 1.06.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, Aviz ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 24.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Puiandrului, perpendicular, până Ia limita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTI.4
Simona-Mariana POĘA

&r- sa lntocmit:
Insp, R ana RASCA

Red:P.Rj3exj2609.2018 - prezenlul aviz a tosI postat pe site-uI PMB 02 o'
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05. 0CÎ. 2Qi
Către : SC G1NICON SRL
Str Modestiei nr. 62, sector 1
E-maiI: ginicon @yahoo.com

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniîa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2'

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Răsuri sector Z
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1655978/30.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8506/31.08.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Răsuri nr 25, sector 2, conform
documentabei depuse (C.U. nr. 116/5,R" din 15.05.2018, a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic1 Clasarea Notificării .. - . 25.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Prof. lon Ursu, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian poM Intocmit:

JflRASCA

jfl?d2 n
fled:PAJ4exí26.09.2018 . prezenlul aviz a IosI postat pe siţe-uI PMS

pe daţa de

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47 cad paştal 050013. sector 5, Ducureş, Románia ‚Ă
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Către: SC Antoprest Activ SrI
Strada Afluentului nr. 10, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucureşti

Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe bulevardul Carol I i
străzfle Armenească, Calea Mosflor, Pictor Vermont Nicolae, Mântuleasa, Paleologu,
sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1656354//31.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8536/103.09.2016 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Reabilitare reţea de distribuţie
gaze naturale pe bulevardul Carol I I străzUe Armenească, Calea MoÜor, Pictor
Vermont Nicoţae, Mântuleasa, Paleologu, sector 2, vă comunicăm următoarele:
oconform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 658R1556807 din data de
25.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl ... 108.11.2017, PIan de
coordonare semnat de deţinătorii de Iucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o

O lungime de 1079m pe domeniul public, dintre care 797m reprezintă Iungimea reţelei
proiectate (683m conducta si 1 59m branamente) i 282m reprezintă Iungimea reţelei
care se va upgrada (177m conducta i 105m branamente), astfel:
ointerconectarea conductei existente în carosabilul străzii Calea MoiIor, în dreptul
imobilului nr. 2, cu conducta existentă în carosabilul străzii Paleologu, in dreptul
imobilului nr. 132, prin intermediul unei conducte ce se va monta în trotuarul ş
carosabilul străzii Calea Mosilor;
omontarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul străzii Mântuleasa, începând
din dreptul imobilului nr. 64 din bulevardul Carol 1, Ia intersecţia cu strada Mântuleasa;
omontarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol 1, cu punctul
de cuplare în dreptul imobilului nr. 50 ş capul terminal în dreptul imobilului nr. 62;
omontarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol 1, cu punctul
de cuplare în dreptul străzii Spătarului ş capul terminal în drep bilului nr. 59;

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectnr 5, Bucureşti,
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o mozMarea unei conduce de aze nalurale în carosabilul bulevardului Carol 1 śi
carosabilul Pieţei Pache Proopopescu cu punctul de cuplare Ia intersecţia străzii Olań
cu Piaţa Pache Protopopescu i capul terminal în dreptul imobilului nr, 42 de pe strada
Mântuleasa, Ia intersecţia cu bulevardul Carol 1;
o montarea unei conducte de gaze naturale în trotuarul bulevardului Carol 1, de Ia
intersecţia cu strada Armand Călinescu, cu subtraversarea carosabilului, apoi prin
carosabilul străzii Armenească pe partea imobilelor cu numere potaIe pare, până Ia
intersecţia cu strada Calea MoiIor;
oupgradarea conductei de gaze naturale existentă în carosabilul i trotuarul străzii Calea
MoiIor, pe tronsonul începând de Ia intersecţia cu strada Armenească, până în dreptul
imobilului nr. 2 din strada Paleologul, Se va upgrada ş conducta existentă în carosabilul
străzii Pictor Vermont Nicolae.
• urmare a verificărfl pe teren din data de 25.09.2015 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, astfel:
o bulevardul Carol 1, pe ambele sensuri de mers, prezintă plantaţie de aliniament stradal,
cu arbori în alveole în trotuar, trotuarul cu o Iăţime de 3m dintre care lm reprezintă
Iăţimea alevolei:
-imobfl nr. 52: un exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) O lOcm, h 4-5m,
Iocalizat Ia aproximativ 1 m de branamentuI proiectat;
- imobU nr. 53: un exemplar din specia Ulmus (ulm) O 5Ocm, h 15-17m, Iocalizat Ia
aproximativ 1 .5m de branamentuI proiectat;
- imobU nr. 58: un exemplar din specia Ulmus (ulm) O 40-5Ocm, h 12-15m, Iocalizat Ia
aproximativ 30-4Ocm de branamentuI proiectat;
-imobil nr. 62: un exemplar din specia Ulmus (ulm) O 3Ocm, h 12m, Iocalizat Ia
aproximativ 1 m de branamentuI proiectat;
-imobfl nr. 66: un exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 4Ocm, h 15m, Iocalizat Ia
aproximativ 50m de branamentuI proiectat;
- imobfl nr. 72: alveolă fără arbore plantat;
- tronson în care conducta proiectată va fi montată în trotuar, Ia Iimita de proprietate
dintre imobUe nr. 57i59: un exemplar din specia Ulmus (ulm) O 4Ocm, h 12-15m;
ö Piaţa Pache Protopopescu prezintă plantaţie de aliniament cu arbori în platbandă:
-imobil nr. 2: un exemplar din specia Ulmus (ulm) O 4Ocm, h 15-20m, Iocalizat Ia
aproximativ 2m de branamentuI proiectat.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
lucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
de Mediu din cađrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

În proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin 30-SOcm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănire&ruperea ramurilor
prin manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu
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permite protejarea sistemului radicuiar al arborilor, existând riscul secţionării acestia,
defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Execuţia Iucrării se va realiza numai după înstiintarea administratorului Iegal aI
terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de detrisare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
I ucră ri L

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 658R/1556807 din 25.10.2017 emis de Primăria Municipiului
Bucureti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi în PIanul de coordonare
semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi stradale i are termen de valabilitate
1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Nr. 856811165683711

Către: SC Instant Construct Company SA
Strada Mărăsesti nr. 28, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sectorul 3, Bucureşti

Referitor la Iucrarea: Extindere reţea de distrŕbuţie a gazelor naturale i branament
pentru imobflul din strada strada Drumul Lunca llvei -‚ sector 3, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16568371/03.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8568/104.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl Extindere reţea de distribu(ie a gazelor naturale .şi
branament pentru imobiíui din strada strada Drumul Lunca ilvei nr 1 IA, sector 3, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 576/R1552020 din
06.102017 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, împreună cu panuI anexă, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //26.01.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de
47m, prin drumul pietruit aI străzii Drumul Lunca Ilvei, de Ia punctul de racordare din
dreptul imobilului nr. 9-11 până în dreptul imobilului nr. 11A;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data ie 24.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orřce modificare apărută ulterior emiterű acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 578/R1552020 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureti impreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

DIRECTOR EXECUŢIV,
Simona-Mari áPOPA
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Nr. 8575, 9286111656828, 1662377H.175. nc: zoi
Către: Instant Construct Company SA
Aleea Ciceu nr. 8-10, bI. R10, sc. 4, ap. 121, sectorul4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă i branament de gaze naturale pentru imobilul
din strada OeaIuI Cuculului .‘:‘, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656828//03.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8575/104.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1662377//20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9286//21.09.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Extindere
conductă .şi branament de gaze naturale pentru imobilul din strada DeaIuI Cuculuĺui nr.
13A, sector 4, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 513R/1639509 din
16.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl :.. ‘7' . ‚726.07.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o lungime de
273m din conducta existentă în carosabilul străzii Drumul Postalionului, cu
subtraversarea parţială a acestuia, apoi prin carosabilul străzii Drumul Dealul Cucului,
continuând pe drumul de acces aferent imobilului nr. 13A;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există
gţ pe traseul Iucrării.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut. avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirU înainte de începerea execuţiei lucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 513R/1639509 din 16.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti impreună cu
pIanu anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu
:ľI
ţS?

.

ŔOMÂNIA
191S :018 sÁRÄTcflA iMZtEU?ta

--

DIRECTOR EXECUtJV.
Simona-Maria,p PiPĄ -

‚° Intocmit
%‘t,r C)altrăesc,

-

Red: C.I./3ex — 26.0 .201 prezentul viź a fost postat pe site-uI PMB
hţţp://w.pmb.ro/insiitutüiprmariaJdirectií/directia mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consullare.php
pe data de

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

TeI: 02130555.00
http:flw'ww.pmhm



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞiI:1.'er

Direcţia de Mediu Ş
-

::.

POMANIA
I9IS2Ď18 rsÄnBÄmM IMPPEUNÁ
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Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr 52, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligraf iei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe strada Petru i Pavel

sector 1, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656632//03.092018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8582//04.092018 prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea lucrării Branşament de gaze naturale pe strada Petru .şi

Pavel nr. 19, sector 1, Bucureşti, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 86/8TEIDD/P/8689 din data

de 03.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriú tehnic, Clasarea Notificării . /04.05.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 1Dm, perpendicular pe imobilul nr, 19 din conducta existentă în

carosabil, pe partea imobilelor cu nr. postale pare, Ia 5m faţă de Iimita de poprietate cu

imobilul nr. 17;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că există

aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 19, paralel cu acesta, de Ia Iimita de proprietate

cu imobilul nr, 17 până în dreptul accesului în incinta imobilul nr. 17 (nu sunt plantaţi

arbori, fiind parţial prezent doar gazon).

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

acestei Iucrări.

Bd. flegina Elisabeta nr 47. cad paştal 050013, seclar 5. Bucureşti. Rcmána

Te1021.305.5500
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Avänd in vedere obĺiaatia administratowlúi leal al terenului, în spetâ Pńmăra

Sector 1, de a intreine şi wotea aliniamentele stradale pńn planlarea de arbori şi

gazon/înlocuitor de gazon, execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui

reprezentant aI Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia

tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pămäntului sau altor materiale pe gazonul din aliniamentul

stradal, la finalizarea lucrărfl având obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei

terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de

urbanism, ulterior realizării Iucrării (12 luni de Ia finalizare) se va verifica starea plantaţiei

de aliniament, în cazul constatării reducerfl acesteia prin betonare (întreruperea acesteia)

sau neaducerea terenului Ia starea iniţială, se vor aplica măsurile legale din actul

normativ menţionat mai sus.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. 86/STEIDD/P/8689 din data de 03.04.2018 emis de Primăria Sectorului

1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an

de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimqnaMa(ana POPA
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CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICOM &R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obíectul Iucrărü: “Branament de gaze naturale pentru imobUul cu adresa str.
Dolomitului sector 1"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, inregistrată Ia RM.B. cu nr1656629ĺ03.09.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.8583104.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl «Branament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa
str Dolomitu!ui nr.23, sector 1 ‘ vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţież depuse (Certificat de Urbanism nr
emis de Primăria Sectowlui 1 Bucureşti impreună cu planurile anexă, Memoriu

ţehnic, Ordin de iucru nr. ‚ Acord de cces i Soiuţie de acces Ia sistemul
de distribuţie gaze naturale - emise de Disthgaz Sud Reţele, Clasare notiBcărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, dovada proprietăţii
asupra imobilului, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, avize individuale emise de deţinătorh reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom i planuri anexă Ia acestea, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

• raIizare branament de gaze naturale din polietilenă Dn 32mm, având iungimea
de 9,0 m (8.0 m în proiecţie orizontaiă) ce va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă
în carosabilui din str. Dolomituiui, pe partea numerelor pare.

BranamentuI de gaze naturale va ti montat îngropat in anţ deschis de Iăţime 0,4m,
realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul i trotuarul
aferent imobilului cu nr din str. Dolomitului, până Ia postul de reglare-măsurare care se va
amplasa Ia distanţa de 0.5 m de Iimita de proprietate dreapta a imobiluiui ahmentat.

- urmare a veriticării efectuate pe teren in data de 29082018 s-a constatat că traseul
Iucrărü traversează platbanda existentă în trotuarul din dreptul imobilului cu nr din str.
Dolarnitului. În platbandă există vegetaţie i plante perene.

in urma analizărfl documentaţiei depuse i a veńticărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei iucrării
menţionate, astfel:

- Lucrăńle de săpătură pentru realizarea anţuIui de pozare Ia traversarea trotuawlui
si a platbandei se vor executa manual, cu protejarea plantelor existente sau tmnsplantarea
acestora într-un alt loc din aceeai platbandă,neafectat de Iucrare.
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Facem precizarea că, în coníormitate cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.19512005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prin
care se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca
atare în documentaţble de urbanism, în cazul în care, in urma veriflcărilor ulterioare (12 Iuni de
Ia finalizarea Iucrărfl) se constată reducerea suprafeţei platbandei prin betonare sau
neaducerea terenului Ia starea iniţială se vor aplica măsurile Iegale prevăzute în actul normativ
menţionat mai sus.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certiflcatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planuhle anexă-vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrărb.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va ti sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:D.V.J 3ex.128O92018 - prezentul aviz a fcsi postat pe sile-ul PMB
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Către : SC GJNICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl : ginicon@yahoo.com

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

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale
sector 2, Bucureşti

pe str Erou Bogorin Constantin nr. 6,

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656626/03.092018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8584/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: Branşament de gaze naturale pe str Erou Bogorin Constantin nr 6,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 127/21,,C" din 21 .05.2018, a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13068/29.05.2018 emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, Aviz emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că (ucrarea se va executa pe o Iungime de
7,14m, astfel:

• din cQnducta existentă în carosabilul str. Erou Bogorin Constantin, perpendicular,
până la aproximativ 4,Sm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărU dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterií prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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Către: SC Ginicon SRL

Strada Modestiei nr 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 1

Bulevardul Poligraflei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada SfÎnţU

Constantin i Elena 1, sector 1, 8ucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1656623//03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6585/104.09.2018 prin care soIicitai

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü Bran.ament de gaze naturale

pentru imobflul din strada Sfinţü Constantin i Elena nr 35, sector 1, vă comunicăm

următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Certifiâat de Urbanism nr. 103/5TEIDDÍS/10544 din

data de 20.04.2018 emis de Primăria Sector 1 impreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notiflcării (/123.05.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr, 35 Ia distanţa de 1.5m faţă

de Iimita de proprietate din partea stângă (imobil nr. 33), din conducta existentă în

carosabilul străzii Sinţh Constantin i Elena;

• urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe

traseul Iucrării, în plantaţia de aliniament aferentă trotuarului imobilelor cu numere

postale impare, trotuar cu o Iăţime de 1,5m, iar plantbanda cu o Iăţime de lm, astfel:

o imobi/ nr 35, Ja disíanţa de lm faţă de imobilul nr 33:

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodus) @ 25cm, h 8m;

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.MB. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiIor verzi de pe teritoriul

Muničipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

Bď Regha Elsabeta nr 47. poştaIO5l3, sed&5, Bucureşli,

Ramânia
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direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108.

În proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utiiizând

o tehnoiogie adaptată condiţíilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI

puţin 50m faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau

altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea

utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular aI arboreiui, existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea

materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis în baza unei solicitări punctuale.

Tn cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia inalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseui Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich produse prin

prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

f]nalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerfl terenului ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009. Pentru orice modiflcare apărută

ulterior emiterU acestuia, aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl înainte de începerea execuţiei

Iucrărh.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate în

Cedificatul de Urbanism nr 103/5TEIDDISIIO544 din data de 20.04.2018 emis de

Primăria Sector 1 impreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de

vaiabjlitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECŤOR EXĚÇUTIV,
Sirnona-Mariana POPA
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Nr. 8588II1656617I...9.ŞdU.LÜib

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua Electronicü nr 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaĺe pentru

Andronache r i, sector 2, Bucureşti

imobflul din oseaua

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1656617//03.09.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8588//04.09.201 8 prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul din

oseaua Andronache nr. 236, sectorJ2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 93/9A din data de

04.04.2018 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu pianul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r ‘26.04.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de lSm, perpendicular pe imobilul nr. 236 Ia Iimita de proprietate

cu imobiiul nr. 234, din conducta existentă in carosabil, pe partea imobilelor cu nr.

potaIe impare;

- urmare a verif]cării efectuate pe teren in data de 18.092018 s-a constatat existenţa

unei aiveole în trotuar, fără arbore plantat, în dreptul imobilului nr. 234, Ia aproximativ 10

cm faţă de Iimita de proprietate cu imobilul nr. 236.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.&M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

acestei Iucrări.

Având în vedere obligaţia administratorului Iegal aI terenului, în speţă Primăria

sector 2, de a intreţine şi proteja aliniamentele stradaie prin plantarea de arbori şi

Bđ. Regna ĘabeĆa 47. cod poştal O5t3, sed& 5, Bucweş Ronăiia
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gazon/înlocuitor de gazon, execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui

reprezentant aI direcţiei noastre1 având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de inceperea Iucrării, Ia

numărul de telefon 021/305.5500, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafaţa alveolei, la

inalizarea Iucrării având obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Luând în considerare prevedeńíe art. 2 ale Hotărârii Consiliului General aI

Municipiului Bucureti nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale

din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, prin care se interzice

desfiinţarea alveolelor din aliniamente stradale, ulterior realizărfl lucrării (12 Iuni de Ia

finalizare) se va verifica starea alveolei stradale, în cazul constatării desfiinţărh prin

depozitarea de materiale de construcţie pe suprafaţă acesteia, se vor aplica măsurile

Iegale din actul normativ menţionat mai sus.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterh avizului, aveţi obligaţia solicitărü

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificat de Urbanism nr

93/9A din data de 04.04.2018 emis de Primăria Sector 2 impreună cu planul anexă, vizat

spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. I

Tntocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.1j3exj27.Cg2018 . prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

hhpJ/v&vq.pmb.rcinsIituhĹ/pńmariaÍdirectii/&rectia mediu/avize arbod in consuĘarelavize artoń in consuhare.php

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,

O2o .
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PRiiviÁiMIJNIcPIUIJJ BUGUREŞTI jp.
‚ Direcţia de Mediu

ROMANIA
fllB-2018 sÁBsTopçM iMPCEUNÁ

Nr. 8589116566141
ÜSQci 278

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str, Zece Mese ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656614/03.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8589/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „ Branşament de gaze natura!e pentru imobilul situat pe str. Zece Mese
nr. 26, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele ediflitare, avizul Ministewlui Culturii nr. ‚ aviz de traseu emis de
Administraţia Străziior), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de
27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 10,3m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Dimitrie Onciul, perpendicular, până Ia
aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Q Pentru orice modificare apărută u)terior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIIJ,2
Simona-Mariana pOPĄ Çą

t'

Red:P.R./3ex./2809.2018 - prezenlul aviz a iost postal pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1;.::%.';.:.:;
Direcţia de Mediu .‘ “.

POMAN IA
II5 ZDlBSAflBMflPIM i.qnguNÄ

Nr.8592116566081 ‘%.‘cc7 z

CĂTRE,
&C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICOM S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector l, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Reĺeritor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturale în str Razelor sector 1,
Bucurestľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICOM S.R.L. pentru S.C. ENGIE S.P
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1656608/03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8592104.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrărb «Branament de gaze naturale În str Razelor nr.26, sector 1, Bucuresti", vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (CertWcat de Urbanism nr din
28.03.2015 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de Iucru,
Acord de accęs nr. /13.09.2017 i Soluţie de acces emise de D(strigaz Sud Reţele,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Clasarea notiflcărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Contract de vânzare — cumpărare aut. ‚ avize emise de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă în:

• Realizare bmnsament nou de gaze naturale prin pozarea subterană a unei
conducte cu Dn 32mm i lungimea de 4,0 m (3,0 m în proiecţie orizontală), ce va fi mcordată
in conducta de gaze naturale existentă in carosabilul din str Razelor, pe partea numerelor
pare. BranamentuI de gaze naturale proiectat va fĺ pozat ingropat, in sanţ deschis cu
Iăţimea de 0,4 m, executat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial
carosabilul i trotuarul aferent imobilului cu nr.26 din str. Razelor, până la postul de reglare
măsurare care va fi montat Ia distanţa de 0,5 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului
alimentat. La capătul bransamentului, adâncimea minimă de montare va fi de 0,5 m.

- urmare a verifjcărfl efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu nr.26 din str. Razelor există:

• un ex. Prunus sp. cu 0=30 cm, h= 7 m, inclinat, Iocalizat la distanţa de 2,0 m faţă
de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat fără alveolă, cu beton in jurul
twnchiului;

• un ex. Prunus cerasus (visin) cu 0=15 cm, h=4 m, înclinat spre imobilul cu nr.24,
plantat in alveolă Ia 0,5 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normetor de protecie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Ducureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condwonat execuUei
Iucrării menţionate, astfel:

Bd. RegÉia EJabeta rw. 47, ttd poştal 050013, sector5, Btnneşti, Ron*
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- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul executărü Iucrărilor se va respecta SR 8591/1997 Reţele edilitere subterane.
Condiţii de ampĺasare, constructowl Iuând măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arborü din
proximitate, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţhle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificărfle ulterioare
(12 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat
in proximitatea traseului Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- b baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI
arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrărb.

Beneflciarul i executantul Iucrării sunt răspunzătorii de respectarea condiţiilor speciflcate
în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din
Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,

Insp.
Daniela?SU

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:D.V./ 3exj28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
httpJĺw.pmb.miinstitutii/pdmaria/direçtii/directîa međiu/avize arbod n consultare/avize arbod in consultare.php
pe đata de

Bd, Regia Ehsabela nr 47, poşial O513. sedor5. Bucuş1ŕ, Româiia
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- ROMAN IA
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Nr8514,917111657234,16611201 05.aci 2018

Către DI.

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

Referitor Iá Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică a imôbilului din Intrarea
CumpeneĄ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657234/04.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8614/05.09.2018, completată cu documentatia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1661180/18.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9171/19.09.2018, prin care
soIicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării Racordare Ia reţeaua electrică a
imobilului nr. 1O din Intrarea Cumpenei, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare, aviz ADP sector 2), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 3m, astfel:

• din stâlpul existent în stânga imobilului alimentat, prin trotuar, până Ia aproximativ 3m
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui aflat în aliniament, în vecinătatea traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediĺitare

subterane. Condiţii de amplasare.
— Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicuiar aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Íua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământufui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănireairuperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular af acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirfl exempiarului uscat şi suportarea contravalorii eventuaieIor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

I i
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Şąvänô in vedere veie conŠätäte, vä lacem iosctft aQzu avorabii execipt
Iucrărilor ménţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solic]tării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finałizarea lucrăriłor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

2D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1918 2fllSSAPMTOflIMiMPPEUNÂ

Nr. 86361116569831

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Foligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Reťeritor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaie peniru imobflul din strada Să veni nr.

sector 1, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16569831104.09.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8636/105.09.201 8 prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilui din

strada Săveni nr. 37, sector 1, vă comuhicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 168/8TEIDD/S119393 din

data de 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl /03.07.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr, 37 Ia distanţa de 1.5m faţă

de Iimita de proprietate cu imobilul nr. 35, din conducta existentă în carosabil, pe partea

imobilelor cu nr. potaIe pare;

- urmare a verificării efectuate pe teren in data de 18.09.2018 s-a constatat că există

aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 37, paralel cu acesta, de Ia Iimita de proprietate

cu imobilul nr. 35 (nu sunt plantaţi arbori, fUnd parţial prezent doar gazon).

Tn urma analizărh documentaţiei depuse1 in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat pentru execuţia

acestei Iucrări.

Având în vedere obligaţia administratorului Iegal aI terenului, în speţă Primăria

Sector 1, de a întreţine şi proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori şi

Bd. Regia EIabeĹa nr 47. poşlal O513, seclor5. Bucurflti. Rom&iia

TcI: 0213055500
htlp:/hvww.pmb.m



gazon/înlocuitor de gazon, execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui

reprezentant aI Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti cu 48 de ore înainte de începerea Iucrărh, Ia

tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe gazonul din aliniamentul

stradal, Ia finalizarea Iucrărfl având obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei

terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de

urbanism, ulterior realizărh Iucrării (12 Iuni de Ia finalizare) se va verif]ca starea plantaţiei

de aliniament, în cazul constatării reducerfl acesteia prin betonare (întreruperea acesteia)

sau neaducerea terenului Ia starea iniţială, se vor aplica măsurile Iegale din actul

normativ menţionat mai sus.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fl sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modifIcare apărută ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate în Certificatul

de Urbanism nr. 168/8TEIDD/S/19393 din data de 25.06.2018 emis de Primăria

Sectorului 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare i are termen de

valabilitate 1 an de Ia data eriiterii.
I

ntocmit

Claudia Istrătescu

Red:c.I./3exJ27.O9.2018 - prezentul aviz a fDst pDstaL pe site-ul PMB
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DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MariańäPOPA

Bd. Regwia Elisabela nr. 47, cod poşial 050013, sectnr5, Bucureşli, Rom%iia

Te1021305.5500 k,t. 4010
hhpltww,.pmb.m

02 cj ?Ůţ



Nr.8637,900911 657O32,166OO18!. 9.ĘL 1'W

Scopul Iucrării: ‘Branament
Bulevardul Dimitrie Pompeiu

de apă potabiiă pentru
sector 2, Bucureştľ'

imobilul situat pe

Având în vedere cererea depusă de S.C. KOPALILOO INVESTMENTS
S.R.L. prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1657032/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8637/05.092018, completată
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1660018/13.09.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.9009/14.09.2018, prin care se sohcită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrărfl “ Branament de apă potabilă pentru imobUuĺ situat pe
Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.50, sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.138/14"P" din
04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, dovada proprietăţii asupra imobilului, Aviz tehnic definitiv nr.
91807840/12.062018 emis de Apa Nova Bucureti SA, Ayiz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare i planurile aferente acestora, Clasarea notificării
nr.13963/18.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare bransament de apă potabilă pozat subteran de Iungime L=3,0 m,
executat pe domeniul public, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă
existentă în carosabilul din Bulevardul Dimitrie Pompeiu, pe partea numerelor impare.
Traseul branamentuIui de apă potabilă traversează carosabilul i trotuarul, până Ia
căminul de branament proiectat i care va fi amplasat în aleea de acces dinspre
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Ia 1,5 m faţă de carosabil;

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 16.092018 s-a constatat
că pe traseui Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

ln urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cnd poştal 050313, sedor5, Bucureşli, Ramánia

TeI: 02130555.00
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CĂTRE,
S.C. KOPALILOO INVESTMENTS &R.L.

prin
&C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Strada Ghioceilor nr.20, sat Zurbaua, com. Dragomireti Vale judeţ ILFOV

Spre ştUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatui de Urbanism nr. 138/14"P" din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

Întocmit,

Insp. DaVOINESCU

Red:D.v../ 3exJ25.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe silo-uI PMB

http:/hv.pmb.roRnstitutji/prjmadaJdjrectjjfdiŕeclia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultare.php

pe dala de 02 0C 2018
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Către: Instant Construct Company SA
Strada Mărăsesti nr. 28, sectorul 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - DirecUa Gospodărire Locală
B-dul Metaiurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Bransament de gaze naturale pentru imobUul din strada Intrarea
Ciuruleasa sector 4, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 16575941105.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 8692ü06.09.2018 prin care soiicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea iucrării Branament de gaze naturale pentru imobUul din
strada Intrarea Ciuruleasa nr. 10, sector 4, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr 769R/1579128 din
18.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl //19.03.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de
2.5m, perpendicular pe imobiiul nr. 10 Ia o distanţă de 5m faţă de Iimita de proprietate cu
imobilul nr 8, din conducta existentă în carosabilul străzü Intrarea Ciuruleasa;
- urmare a verificării efect!Jate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că pu există
vegetaţie pe traseui Iucrărn.

Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
La flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform ań. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl acestuia, avev obligaţia soiicitărfl

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentui aviz este realizat în baza şi cu respectarea Cedificatului de Urbanism

nr. 769Rĺ1579128 din 18.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucuretř împreună cu

planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV, L

SimonaMariana!AtÖ3..

Red: C.I.i3ex — 27.09.2OllpreJnIuI avz a fćst posiai pe siţeuI PMB
http:ĺMwwpmb.mhnstitutiiíphmaria/đirecliiidimclia mediulavize arboń in consukare/avize arboh in consultare.php

pe daţa đe

ntocmit
Claudia Is,ţrătescu

Bd. Regiia EIabeIa nr. 47, cod poştal 05C013, sedoS, Bucumşti. Rom%da
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Nr. 870611165770211 Q 5. iîc.

Către: SC APA NOVA SA
Strada Tunari nr. 60A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
Bulevardul Poligratîei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia ĺucrarea: ĺnlocuire reţea pubĺică de canalizare pe strada Luigi Cazzavillan, sector 1,
Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657702//05.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 8706//06.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrărü Inlocuire retea publică de canalizare pe strada Luigi Cazzavülan, sector 1,
Bucuresti, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism nr. 111R11594694 din 05.03.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucuresti ?mpreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificării r ‘//11.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare semnat de deţinătorü de reţele tehnico-edilitare i stradale),
Iucrarea se va executa pe o lungime de 830m (conducta = 450m i racordurile i corpurile gurilor
de canalizare = 380m), conducta de canalizare se înlocuieste pe acelasi traseu cu cea existentă,
cu racordare în căminul de inspecţie 1 existent in carosabil străzii Luigi Cazzavillan i în căminul
de inspecUe 10 existnt în carosabilul străzii tirbei Vodă. lnlocuirea va cuprinde i preluarea Ia
căminul poiectat a racordurilor Ia gurile de scurgere existente1 racordurile Ia imöbilele existente,
racordurile Ia imobile riverane autorizate i neracordate încă Ia reţeaua de canalizare, inclusiv
căminul de racord, poza în incinta imobilului Ia limita de proprietate;
- urmare a veriflcărü efectuate pe teren în data de 27.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul lucrărH.

In urma anaľzărh documentaţiei depuse, în conťormitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La flnalizarea Iucrărü aveţi obHgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ce(or menţionate ín prezentu( aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii

inainte de inceperea execuţiei lucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea cedintului de Urbanism nr.

111R11594694 din 05.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i Planului de coordonare reţele tehnico-edi)itare i stradale i are
termen de valabilitate 1 and Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana P A

Red: cli3ex —Z3V9.2 l8 pr zenlul avíz a fosi poslat pe site-ul PMB
hupJţywpmbrcIjnsijtutijţpńmarjaţđirecIiiJdjrectja mediulavize arbeń in consultare/avize arbod in consultare.Dho

pe dala đe

ntocmit
Claudia lstrătescu
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Către: SC Ginicon SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector i

Bulevardul Foligraflei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada Truseti nr
sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1657953//06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8774//07.09.2018 prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrărh Branament de gaze naturale

pentru imobilul din sirada Truse$i nr 51, sector 1, vă comunicăm următoarele:

conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. 48/5TEIDDŰ/2578 din data

de 1.02.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună (cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărfl 1 .708.03.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de lOm, perpendicular pe imobilul nr, 51 Ia o distanţă de 6m faţă

de Iimita de proprietate cu imobilul nr 49;

• urmare a verificărü pe teren din data de 18.09.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe

traseul Iucrării, în plantaţie de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu

numere postale impare, trotuar cu o Iăţime de lm i platbanda o Iăţime de lm, astfel:

o imobfl nr. 51, Ia distanţa de 2m faţä de imobflul nr. 49:

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodu) O 2Ocm, h 6;

o imobil nr 51, Ia distanţa de Bm faţă de imobilul nr. 49:

- 1 exemplar din specia Pwnus Cerasifera (corcodus) O 25cm, h 6;

Tn urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

Bd. Regra Elsbeta nr. 47, cod poşlal O5l3, sedar5, Buireşlí, ( .‚ł
Românb l
TeI:021.30555.OO I

_________ ________

huo:flwww.omb m I_"°" 00'

Nr. 87741/165795311 ‘25. OCŢ Zi



direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108.

În proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manuai sau utilizând

o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul rađicular aI

materialului đendrologic. Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a

materialuiui dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI

puţin lm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau

altor materiale pe suprafaţa aliniamentuiui stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite

protejarea sistemului radicular ai arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea

materiaiului dendrologic se va reaiiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis în baza unei solicitări punctuaie.

În cazui în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările uiterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul iucrării, aveţi obligaţia îniocuirü

exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin

prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterU acestuia, aveţi obflgaţia solicităriil revizuirfl înainte de începerea execuţiei

Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în

Certificatul de Urbanism nr. 48/5TEIDDŰ/2578 din data de 21 .02.2018 emis de Primăria

Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de

valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOREXECUTIV,

SimonaMrL POPA

Întocmit
Claudia Iţrătęscu

Red:C.I/3exi2809.2018 . pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hup:Uva.pmb.rcflnsţi(utiiiprimańaidirectii/dírectia mediulavize arbod in consultare/avize arboń in consuItare.PhPO2
pedatade
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05 üCy 2018
Nr. 8971/1659869

CĂTRE,
S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.

prin
S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,040119, sector 4, Bucuresti

Spre şthnţă:
Primăria Sector 6 Bucuresti
Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Obiectuĺ tucrărü: “Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului

rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6; str.Ion Marcu i

Având ľn vedere solícitarea depusă de S.C. Best E/ectroproiect S.R.L. pentru S.C. E

Distribuţie Muntenia S.A înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1659869/12.09.2018 şi la Direcţia de

Mediu cu nr.8971/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind

executarea Iucrărü “Extindere reţea în vederea a!imentărű cu energie eĺectricä a ansambíuiui

rezidenţial din Municipiuĺ Bucure.şti, sector 6, str.Ion Marcu nr. 25-27' vă comunicăm

următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.06.2018

emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,

Fia de soluţie nr. ‚ Aviz nr. 936/30.07.2018 emis de Primăria Sector 6-

ADPDU, Clasarea Notificării nr.16649/02.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. ‚ plan de încadrare in zonă, plan de

coordonare avizat de administratorH reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea se va realiza astfel:

realizare extindere reţea eIectrică din PT 2510 existent, pe un traseu ce va

străbate parţial incinta imobiiuiui 1E 208614 (unde se află FF2510), va subtraversa str. serg.

Constantin Motse, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. serg. Vasile Adam până Ia

intersecţia cu str. Ion Marcu, va subtraversa str. serg Vasile Adam ş va continua pe trotuarul nr.

impare din str. serg. Ion Marcu până in dreptul imobilului cu nr. din aceeai stradă, Ia noiie

CS i FDCP ce vor fi amplasate în incinta iřnobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate din partea

dreaptă (spre imobilul cu nr. ). Lungimea traseului reţelei electrice proiectate pe domeniul

public va fi de 170 ml, iar iăţimea anţului de pozarea cablului electric va fi de 0,4 m. CabIuI

electric va fi pozat la o adâncime de 0,9 m în trotuar i Ia 1,2 m Ia subtraversări.

- urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că pe traseul

tucrării în domeniul public nu există vegetaţie.
In urma analizării documentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei lucrării menţionate.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută iucrări de đefrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Sd. Rena Eksabeta nr 47, ccd poştal O5l3, sedar 5. 5ucureşi. Rumâna

Tel:02130555rn
hltpiíwww.pmhm
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certifkatul de
Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu pInuI anexă ia acesta i în báza planul de cooçdonare avizat de administratorii reţeielor
tehnico-edflltare.

Nerespectarea celor menţionate
fi sancţionată conform arL4, Iit. b) din
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

Beneficiarul Iucrărií, respectiv
menţionate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Tntocmit,
insp. eIaINESCU

Red:D.v../3exJ2T09.2018 - prezentul aviz a iost postat ps site-uI PMB
http;//www.pmb.rouinstitutii/primari&directiiĺdirectia mediufavize arbori n consu!tareĺavize arbori n consultareQhp
pe data de

02 OCŢ 207g

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47. cod pcślal 05@J13. sector 5. Bucureşti, Ramânia
TeI: 02130555.OOinL 4016
hitpiiwww.pmbro

ín prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i va
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobärea
de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor

Simona-Marian
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CĂTRE,
S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.

prin
S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 6 Bucuresti

Administraţia Domeniului PubIic ęi Dezvoltare Urbană

intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Obiectuĺ Iucrării: “Extindere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului

rezidenţial din Municipiul Bucureti, sector 6, str. Petuniei i

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E

Distribuţie Munteania S.A. înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1659866/12.09.2018 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.8974/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind

executarea Iucrării “Extindere reţea în vederea aĺimentării cu energie electrică a ansamblului

rezidenţial din Municipiul BucurestL sector 6, str. Petuniei nr. 16' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.407R/1630918 din 28.06.2018

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fisa de

soluţie ‘03.10.20W Aviz emis de Primăria Sector 6-ADPDU, Clasarea Notificărü

/10.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de

vânzare, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorií reţelelor

tehnico-edilitare), Iucrarea se va realiza astfel:
realizare reţea electrică nouă prin pozarea subterană a două cabluri electrice JT

care vor fi racordate în sistem intrare-iesie, prin manonare Ia cablul de JT existent Ia nia

blocului din str. Petuniei nr.2, sc.2, aferentă postului de tranformare PT2424. Traseul reţelei

electrice proiectate va porni din nia menţionată, va continua prin trotuarul nr, pare din str.

Petuniei, până în dreptul imobilului cu nr.16 din str. Petuniei, Ia noua CS amplasată în incintă.

Lăţimea trotuarului pe zona unde se va realiza canalizaţia electrică este cuprinsă între

1,0 - 2,3 m. Pozarea cablurilor electrice se va realiza in anţ deschis cu lăţimea de 0,4 m, iar

adâncimea de pozare, in trotuar, va fi de 0,8-1 2 m. Lungimea traseului pe domeniul public va fi

de 182 mI.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că pe traseul

Iucrării în domeniul public nu există vegetaţie.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia ĺinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 407R/1630918 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
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cu planul anexă i in baza olanul de coordonare avizat de administratorii reţelélor tehrinedilitare.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acëstuia i vafi sancţionată conform art4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindaprobarea Norm&or de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Beneficiarul iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celormenţionate în prezentul aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emšterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V..3exJ27.O9.2O18 - prezenlul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
httpí/VĄ'őJpmbre/insliţutiiřQdmari&diçectii/direcţia mediuíavize arbnr in consuiţarelavize arbcń in consultare.php
pe data de
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Spre tiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure.şti

Obiectul Iucrării: îvlodernizare .şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali sistem

Üuminat public pe Calea 13 Septembrie — între str. Izvor I b.dul Libertăţii, parţial
pe str. Uranus, sector 5"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1644970123.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6851/24.07.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648820/03.08.2018 i
nr.1663600125.09.2018 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7430/106.08.2018 i
nr.9458/26.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl “Modernizare i optimizare parameträ tehnico-funcţionali sistem

iluminat public pe Calea 13 Septembrie — între str. !zvor şi b.dul Libedăiii, parţial pe
str Uranus, sector5' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din

18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,

Memoriu tehnic, Clasarea Notificării i tl .08.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor

(3 tehnico-edilitare ş stradale, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:
• realizarea unui sistem nou de iluminat public pe Calea 13 Septembrie

(între str. Izvor - B.dul Libertăţii si parţial pe str. Uranus) prin montarea a 73 de stâlpi

metalici, echipati cu corpuri cu Iămpi LED 90W Ia partea superioară ş aparate cu LEO

60W pentru circulaţia pietonală. Stâlpii vor fi amplasaţi pe trotuarele sau spaţiile verzi

aferente acestora din Calea 13 Septembrie (ambele sensuri) i respectiv din str.

U ran u s.
• realizarea reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a

sistemului de iluminat public, pozată subteran în trotuare sau spaţUle verzi aferente
străzilor menţionate, conforrn planurilor anexă Ia CU nr. 514R/3245 din 18.07.2018.

Alimentarea reţelei de iluminat se vąjza pe tronsoane din puncte de aprindere
existente, BMPT II P I CD. StâIpW ¶lflat existenti se vor demonta. Traseul total

pe domeniul public va avea o,4íngi d6L=23O0 mI. Subtraversările străzilor i
bulevardelor se va executa prinĺ(buriáisterít sau prin foraj orizontal, fără afectare
de carosabil. %- .b

Bd. Regina EEsabuta nr 47. cod pcşaI 050013. sedor 5. Buasreş. Rćmănia
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c în tiüiuanh nr. rae c t-ea 13 Sev1errűŕŻe fak&era as
eťisä s_oaîiu ver -s!o Îormă de jila1ban de 4tÎrne 11 m, Őe Îwtat
propńetate i troluar de lăme 2,5 m cu aitoii pantaţi in alveolé őe 10x1,O m.
dreptul Catedralei Mäntuiriĺ Neamulůi, configuraţia trotuawlůi se modiflcă astfe!:
platbandă de Iăţime =1,0 m, Iipită de Iimita de proprietate, trotuar cu Iăţimea de 2,0 m
i platbandă de 2,0. m lăţime cu gazon i arbori plantaţi în aceasta, platbandă în care
vor fi montaţi stâlpii de iluminat nou proiectaţi.

De asemenea, în trotuarul aferent nr, pare din Calea 13 Septembrie, din dreptul
staţiei RATB — Palatul Parlamentului până Ia Piaţa Francofoniei în platbanda din
trotuar in care se vor monta stâlpii de iluminat există plantat doar gazon.

• In trotuarul nr. impare din Calea 13 Septembrie, de Ia Piaţa Francofoniei i
până la str. Uranus plantbanda in care se vor monta stâ)pii de iluminat are o lăţime de
2,00 m în care există vegetaUe tip gazon, fără arbori plantaţi. Din dreptul aleii de
acces spre Academia Română, in platbanda respectivă, există gazon i arbori plantaţi
în aceasta.

• Pe str. Uranus, Iucrările de montare stâlpi de iluminat i pozare reţea
electrică aferentă sistemului de iluminat se vor executa în spaţiul verde amplasat pe
trotuarul din dreptul blocului 53 din str Uranus, unde există vegetaţie tip gazon ş
arbori plantaţi in acesta.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat executiei lucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării în dreptul arborilor menţionaţi se va face numai in
prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de
începerea Lucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin păstrarea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 i conform NTE/007/O8/OO, traseul reţelei
electrice de alimentare a sistemului de iluminat va fi modeIată" astfel încât să nu fie
secţionate rădăcinile arborilor din proximitatea IucrărU, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale in jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele goale din proximitatea traseului Iucrărilor nu se vor acoperi cu
pămąnt rezultat din săpătură.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse rfl prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la
verjficärile ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar la finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantarea gazonului i refacerea marcajelor pentru biciclisti-acolo unde ele există.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defriarea materialului

ą.fl2
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Pentru orice modificare apărută Trť traseul iucrării ulterior emite,ii acestui av'iz,
aveţi obiigaţia sohcitărH revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform art.4,
iit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
insp. Daniela VO1NESCU

Red:D.V../3 ex./ 27.09.2D1S - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
hlţp//vrnbro/institutü/prirnari&dírectú/direclia mediwavize arborî in consultare/avize arbori n consullare.php pe

data de
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PRIMĂRIA MUNIcJPIULUI BUCUREŞII

Direcţia de Mediu
POMANIA
IIIĄ :nJa' SÁOBÄTDO:tA IMPOEUNÁ

Nr. 3195,9310,1620047,1662411(12280/1582198)! 08. 061 20?

CĂTRE
sc TRACON SRL

SpIaiuI Unirii nr. 16. sector 3

Spre ştiinţă:
- Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1
- Ađministratia Domeniului Public Sector 1

Bd. Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1

(Lărgire sos, Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca ios. Petricani — descărcarea
reţelei de canalizare pluvială — prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca $ os.

Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 i 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4258/05.12.2017, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1582198/06.12.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12280/07.12.2017, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1620047/27.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3195/02.05.2018 i cu Protocolul de plantare nr. 26/31.07.2018, înregistrat Ia P.M.B. cu nr.
1662411/21.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9310/21.09.2018, prin care solicitaţi aviz
de specialitate privind executarea Iucrărfl “Lărgire os. Fabrica de Glucoză între Calea
Floreasca i şos. Petricani — descărcarea reţelei de canalizare pluvială — prin Calea
Floreasca în Lacul Fĺoreasca i os. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 .şi 2", cf. CU
nr.746R/14208 din 04.12.2017, vă facem cunoscut următoarele:

1) Ia verificarea efectuată pe teren în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
coŕnpletările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/Ź009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

O Pe amplasamentul separatorului de hidrocarburi în Iacul Floreasca — calea
Floreasca:

- 2ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25-3Ocm, h 1 Om
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura

înaintărü Iucrărilor, prin grija solicitantului,în prezenţa administratorului Iegal al terenului
(care va prelua materialul Iemnos rezultat), Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

ln timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii
• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborfl din vecinătatea

traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor;
• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arboriIojjiin.

vecinătatea Iucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora;
• să stropească periodic spaţflle de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul orgAizăriIor 1

de şantier ţ( çąBlN :\
• să respecte obligaţflle din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti % &-° si

o
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La finalizarea Iucrărilor constructorul are pbligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate
de execuţia Iucrărilor sus menţionate.Menţionăm că beneficiarul Iucrărilor este răspunzător
de supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologfllor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajărfl spaţiilor verzi, în caz
contrar aplicändu-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, conform Protocolului de plantare nr.
26/31 .07.2018, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. Platanus sp.(platan) cu balot de pământ
O 8-lOcm, h 3-3,5m, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, în aliniamentul
str. Polonă, cu obligaţia de a garanta materialul dendrologic plantat 12 Iuni de Ia finalizarea
I uc ră rii.

La finalizarea Iucrărilor de plantare,amplasamentul se va preda administratorului
Iegal aI terenului, De asemenea 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 verificărh în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
no rmativ.

2) Ia verificarea efectuată pe teren în data de 22.06.2018, s-a constatat că Iucrarea
se va executa pe o Iungime de aproximativ 230m pe Calea Floreasca i 450m pe
os. Petricani, astfel:

- reţeaua de canalizare pluvială, propusă în proiectul de modernizare aI os.
Fabrica de Glucoză se va prelua gravitaţional, pe o ramură, de Ia punctul de
preluare de Ia intersecţia os. Fabrica de Glucoză cu Calea Floreasca (din
domeniul public) cu subtraversarea CăH Floreasca, paralel cu Calea Floreasca în
vecinătatea carosabilului (fără afectarea spaţiului verde de aliniament), până Ia
intersecţia de preepurare cu separator de hidrocarburi, propusă a se amplasa în
spaţiul verde de pe Calea Floreasca, de unde va descărca apele preepurate în
Lacul Floreasca.

- reţeaua de canalizare pluvială, propusă în proiectul de modernizare aI os.
Fabrica de Glucoză se va prelua gravitaţional, pe a doua ramură, printr-o reţea
propusă pe os. Petricani, de Ia punctul de preluare de Ia intersecţia os. Fabrica
de Glucoză cu os. Petricani (din domeniu public), paralel cu os. Pétricani în
vecinătatea carosabilului (fără afectarea spaţiului verde de aliniament), cu
subtraversarea os. Petricani i prin trotuarul os. Petricani, până Ia instalaţia de
preepurare cu separator de hidrocarburi, propusă a se amplasa în domeniul O
public, de unde vor descărca apele pluviale preepurate în Lacul Plumbuita.
în vecinătatea traseului Iucrării există vegetaţie în aliniament i platbandă.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării neavizaţi,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adapîată condiţiilor din teren care
să nu distrugă ststemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul
va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI arborilor din vecinătatea traseului
Iucrărfl neavizaţi, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

‚cl.nDl', 001
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Vă facem cunoscut că în cazul înEare este ieciionat sistemul radicuiar al
metarialului dendrologjc sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Frecizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

!ntocmit:
ARASCA

04, Dq
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Direcţia de I\Aed i u

Nr. 6692, 9562111643797, 166413711 30cr zo

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucuresti

Referitor 1a Iucrarea: Bransament de apă potabilă .şi racord de canalizare pentru imobiluI

din soseaua Andronache 1, sector 2, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr
1643797/118.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6692/119.07.2018, completată cu

documentaţia inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 16641371/26.09.2018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 95621/27.09.2018 prin care soflcitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrării Branament de apă potabflă şi racord de

canalizare pentru imobfluĺ din soseaua Andronache nr. 174, sector 2, vă comunicăm

următoarele: I I
• conform documentaţiei depusa. (Certificat de Urbanism nr. 83/8A din data de

15.03.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notif]cării i ‘/18.07.2018), Iucrarea se va

executa, astfel:
- branamentuI de apă, cu o Iungime de 1 5m, se va racorda în conducta publică de apă

potabilă aflată pe oseaua Andronache;
- racordul de canalizare, cu o Iungime de lOm, pornete direct din căminul de racordare

aI conductei publice de canalizare aflată pe oseaua Andronache;

• urmare a veriflcărfl pe teren din data de 23.07.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul lucrării, în proximitatea bransamentului de apă potabilă, în alveolă în trotuawl

aferent imobilelor cu numere postale impare, trotuar cu o Iăţime de 1 .5m i alveola o

Iăţime de lm, astfel:
o imobil nr. 174, Ia distanţa de 2m faţă de imobflul nr. 176:

- 1 exemplar din specia Acer (arţar) O 3Ocm, h 9-10;
În urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

Bd, RegWia Ehsabeta nr 47, cod paştaI 050013. sedcr5, Bucureşti,
Român

TeI; 021305.55.00
htto:/Iw,nj.nmb.ro



de Mediu din cađrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108.
Tn proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va iua măsuri de protejare a

materiaiului dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia

cei pun lm faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului

sau altor materiale pe suprafaţa alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea

utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular aI arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea

materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis in baza unei soiicilĎri punctuaie.
În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia flnalizarea Iucrăńi) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialuiui dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl

exemplarului uscat şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicH produse prin

prăbuşirea acestuia.
În baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterh acestuia, aveţi obhgaţia solicitării revizuińi înainte de inceperea execuţiei
Iucrării. I

Prezentui aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciflcate în

Certificatul de Urbanism nr. 83/8A din data de 15.03.2018 emis de Primăria Sector 2

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de valabilitate 1 an

de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

clauscu
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUOJREŞ"fl

Direcţia de Mediu
ROMANIA
I9 82fllB SÁBÁîQLt4 îMPELiNÁ

— ;;tt-

Către SC GJNICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaíe pe str. Izbiceni nr. . ‚ sector 1,
Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656619/03.09.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8587/04.09.2018, prin care solicitaţi avizui de speciaUtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Izbiceni nr. 102 Ę sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planuriior
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor reţele
ediiitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 11 m, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul str. Izbiceni, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• traseul Iucrării traversează platbanda de ahniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabii execuţiei iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
sohcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciahtate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

Nr. 8587/1656619/

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:P.R./3ex./28.O9.2018-

!ntocmit:
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Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

ś 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe str Agapia sector 1,
Bucureşti

Referitor ta cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656611/03.09.2018 şi ta
Direcţia de Mediu cu nr. 8591/04.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Agapia nr 3, sector 1, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizete/acordurile individuale ate deţinătortlor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificăńi
efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 7m, astfel:

din conducta existentă în carosabiiul str. Agapia, perpendicular, pânä Ia
aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducedi terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

Întocmit
JJnaPARA SCA

ri_in_çoiisuttaťeJaÁzearboriJn consuitare.php pe data de 01

- ?

110 l ._lSO OOI

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl

Direcţia de Mediu

Nr. 8591/16566111 Oögcj 2OW

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-m&I:

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Rsd:P.R/3exJ28.09.201 8 prezentul aviz a ťůst postat
htţpJ/wwl.v.pmb.ro.rinstitutiLprimariadirectwdirectia medWa'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ 1 I

Direcţia de Mediu
ROMANIA

-
- -.

. 1010 30'' Ap]Urzfl2Ą 1MELÁ;ţQa.r Qocůđ crrz

Către: SC A VI PROD GRUP SRL
Str. Ghioceinr. 11, sector2
E-mail:

Spre ştUnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Madrigalului ‚ sector 1,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 165bd9/04.09.2018 şi Ia
Oirecţia de Mediu cu nr 8635/05.09.2018, prin care solicitaţi avizuł de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pe str. Madrigalului nr. 12 A, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Madrigalului, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a prorpietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
traseul IucrărU traversează pĺatbanda de aliniament.

In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termi valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana P

Red:P.R./3ex./28.09.2018- prezentut aviz a fost postat pe siţe-uI PMB -

pe data de t2. -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂTRE,

• ••

•••e•S

ŔOMÂN IA
19ţ8 2018 ISAIMÁTCO.tl I0ElJNĄ

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.
Strada Justiţiei nr 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

(3) Referitor Ia Iucrarea: “Racordare Ia reţeaua electrică de distribuUe a imobilului
situat pe str Omului; sector 1, Bucureşď

Având in vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C.
Best Electroproiect S.R.L, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1657797105.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8711/06.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate pńvind executarea Iucrării “Racordare Ia reţeaua electflcă de

l distribuţie a imobilului situat pe str Omului nt.25, sector 1, Aucureti' vă
comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. i Fia de soluţie
nr. emis de E-distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra
imobilului, C!asarea notif]cărU nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distdgaz Sud
Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare reţea electrică de Iungime 8 m prin pozarea unui cablu de
joasă tensiune - din LEA JT existentă pe stălpul de beton amplasat pe trotuarul
aferent imobiiului cu nr. din str. Omului (la Iimita de proprietate din partea dreaptă
a imobilului). Traseul reţelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul
imobilułui cu nr ‚ de Ia stâlp până în dreptul blocului de măsurare ş protecţie
trifazat — BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului de
pozare a r&elei proiectate executat pe domeniul public va fi L=5 ml. Lăţimea
trotuarului pe traseul reţelei este de 2,0 m, iar Iăţimea anţuIui de pozare a cablu
electric va fi de 0,4 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie.

Nr.8711l1657797I 09p 201B

c

Bd. Regina Elśabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romáiia
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În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută În traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirh acestuia Înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

s

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red;D.v../ 3exJ01 .10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

htlp:Ijvňvw.pmb.rojjnştjtutjj/prjmarjaldjrectjj/directia mediu/avize arbod n consultareĺavize arbori ín consultare.php

pe data de

8d, Regina Elisabeta nr 47. cod pogal 050013, sector 5, Bucureşti, Românta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
lg1 7DlSISÂPHA;C:M MEuNÁ

Nr. 8729116581211 ŞJ ZďiH

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.

Strada Steluţei nr.11, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: «Branament de gaze naturale pentru imobilul dín
Ionescu Siseti -‚ sector 1"

os. Gheorghe

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1658121/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8729/07.09.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Branament de
gaze naturale pentru imobilul din os. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.226, sector
1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.13711 1 TEIDD/ I/ 17059
din 29.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Acord de acces i Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale-emise de Distrigaz Sud Reţele, CIasare notificării (14.06.2018 emisă
de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureti, Dovada proprietăţii terenului, Aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorfl
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-DistribuUe Muntenia, Telekom Romania
Communications SA, Luxten, Netcity Telecom, RATB, RADET, Distrigaz Sud Reţele,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

. realizare bransament de gaze naturale nou, individual, cu Dn 63 mm, având
Iungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze naturale
existentă în trotuarui din str, Gheorghe Ionescu Sisesti, Ia circa 2,0 m faţă de Iimitele de
proprietate a imobilelor cu numere pare. Conducta de branament nou proiectată va fl
montată îngropat, Ia 3,0 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar
traseul acesteia va traversa parţial trotuarul din dreptul imobilului cu nr.226, până Ia
postul de reglare-măsurare ce se va amplasa în interiorul proprietăţü, Ia Iimita de
proprietate. Lăţimea trotuarului este de 4.0 m;

- urmare a verif]cării efectuate pe
trotuarul unde se va executa Iucrarea,
un ex. Platan cu 0= 25 cm, h=6-7 m

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorajFjxdiţionat
execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

(( rno;w

teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe
în proximitatea acesteia se află pIaitat în alveolă
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- În proximitatea arborelui din proximitatea Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemulradicular aI materialului dendrologic.

- In timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0 -

1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997-Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de
ampiasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţUle menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verif]cările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărU) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia
înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl produse
prin prăbuşirea acestora

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul
de Urbanism nr, din 29.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă, Pentru orice modiflcare apărută în traseul Iucrăńi
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicităńi revizuirii înainte de începerea
execuţiei Iucrăhi.

Nerespectarea celor menţionate în prezemtul aviz duce Ia anularea acestuia, iar
executantul Iucrăhi va f] răspunzător i sancţionat conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na PQPA

Intocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

4
Red:D.V../ 3ex.iOl .10.2018- prezentul avíz a fost pcstat pe site-uI PMB

hitpj/w.pmbsoĺinstitutiijprimariaţdirectiildirecIia mediWavize arbori in consultar&avize arboń in consullare.Dhp

pe data de
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PRłMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu •.;.

ROMANIA
1211 flIllSflĘ13i Iu=1w4A

Nr.4915,8055, 961511631827,1652411, 1664819

cĂTRE,
s.a IMSAT S.A. BUCUREŞV
DIRECŢIA INSTALA ŢII ŞI AUTOMAVZARI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bu!evardul IuIiu Maniu nr. 7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, Bucureşti

Spre tiinţă: -

ADM1NISTRAŢIA STRAVLOR BUCUREŞfl
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Obiectul Iucrărĺi: Lucrăfl de !nlocuire stäIpi deterlomţl — conform CPV 452 62
000-1 Subsecventul nr.1, pe sb Vatra Luminoasă, sector 2"

Având tn vedere cererea dumneavoastră, Tnmglskată Ia P.M.3. cu
nr.1664819127.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9615128.09.2018 prin care se
solicită completare&modiflcarea avlzului nr.4915,8055l1631827j652411 emls de
Direcţia de Mediu in data de 07.09.2018 privind executarea lucrăńi “Lucd de
Inîocuire stâlpi deterioraţi — conform CPV 452 62 000 -1 po sbt Vatra Luminoasă,
sector 2" ca urmare ajtndreptădl erorii matedaie tn ceea ce priveşte număn$ stălpllor
menţionaţi de proiectantul Iucrării in memodul tehnic depus iniţial (fără a modifica
numărul stâlpilor marcaţi pe plana 1 şi 2- anexe Ia Certiflcatul de Urbanism

)‘ vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (CerUiîcat de Urbanism dIn

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti Tmpreună cu planurile anexă,
Memoriu tehnic care conţine indreptarea erorii materiale de către proiectantul Iucrării,
Clasarea Notiflcădi nr. 208.1)6.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz de traseu n ‘15.06.2018 emis de Administraţia Străzilor
Bucure$i, Avlz 6.06.2018 emls de Comisia Tehnică de Circulaţie—PMB,
Avlz de prIncIpIu emls de Dlrecţia Generală Urbanlsm şi Amenajarea Teritodului — PMB
cu anexe aferente, Avize lndMduale emise de Apa Nova Bucureşti, RAD.ET,
DIsÚigaz Sud Reţele, Telekom Romania CommunicaUons SA, RAT.B, E-Distiibuţie
Muntenla, Luxten) lucrarea constă în:

• inlocuirea unui nr. de 23 stălpi de susţinerea reţelei de contact pentru
tramvaie i trolebuze, existenţi pe str. Vatra Luminoasă, prin execuţia Iucrăńlor de:

— execuţia fundaţiulor noi de beton pentru noile poziţii ale stâlpiloĘ
— montarea pe nolle fundaţii a stălpllor noi, In trotuare, dispui in aliniament

bllateral, la lImIta trotuawlul — conform Certiflcatului de Urbanlsm menţionat mai sus şi
a planulul anexat Ia acesta;
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— montarea corpurHor de iluminat i a element&or de pdndere pe stâlpi,
astfei incât să fie asigurat flwM Iuminos necesar pentru siguranţa flhcului auto şi
pietonal pe timp de noapte

— ncordare noilor stâIpi Ia reţeaua eIecbică - mutarea reţei& de contact pe
noIi stălpi;

— demontarea stălpUor vechi;
Stăipii RATB inlocuiV pe str Vatra Łuminoasă poartă

numere:45,46,47,52,53,55,56,66,66,69,70,72,73,75,77,80,89,24,43,41,39,37,32.
Săpăturile aferente montăń&demontădi noilorNechilor stälpi se vor executa

manual. Conform anexelor Ia avizul de prIncipIu emis de Direcţia Genemlă Urbanism şi
Amenajaree Teritodulul — PMB, Ia pichetarea fundaţiilor noilor stălpi poziţia îundaţlei
acestora va fI aleasă astfel incăt să permită montarea stâlpiior fără a afecta
coronamentui sau să permită păstarea distanţei minime de 1,5 m §ţă de kunchiul
arborilor din proxlmitatea Iucrării, Fundaţäle stălpilor tip RATB au următoarele
dimensiuni; 1,3 x 1,3 x 1,65 m (bdxH).

- urmare a veribcăńî efectuate pe teren in data de 27.06.2018 şi Tn data de
03.10.2018, s-au constatat următoarete:

stâpuI nc45 existent in trotuawl nr. impare, în dreptul imoNlLlui cu
nr. 93 din str Vatra Luminoasă, In partea stangă a acestuia există piantat Ia distanţa
de 1,0 m un ex. TIII1a sp.(tei) puiet cu e=io cm, h2,5 m. StáIpuI nou pmiectat se va
monta in stânga ceiui existenĘ cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore sau in
partea dreaptă a stălpuksi existent

• stâlpu! mÁ6 exIstent in kotuawl nr, pare din str Vatra Luminoasă,
in dreptul imobllului nr.68. în partea stângă a stâlpului existent, Ia 1,0 m de acesta,
există plantat un ex. Tiiia (tei) cu S=45-SOcm,h=8-lOm ce prezintă scorbură pe o
Iungime de LOm din tulplnă. Stâlpul nou proieciat se va monta in dreapta celui
existent

• stâlpu! nrA7 existent in trotuawl nr. impare, in dreptul imobilului cu
nr.95, in partea stângă a acestuia, Ia distanţa de 3.5 m există plantat in alveoiă, un ex.
Uimus sp. (UIm), cu e=80cm,h15m. StâI,bul nou proiectat se va monta în stânga celul
existent cu păstrarea distanţel de 1,5 m faţă de arbore;

• stâipul nr 52 existent Tn trotuawl nr. pare, in dreptui spaţiulul verde
aferent imobilului nr.70 din sÜ. Van Luminoasă, în partea stângă a stălpului existent
ia 2,0 m de acesta, există płantat un ex. TlIia (t&) ®=15-2Ocm, h6-7m, iar in partea
dreaptă a stMpului exiustent. Ia 2,5 m, se află piantat un ex. Tilia (tei) =15-2Ocm,
h=6-7m. Stâlpul nou pr&ectat se va monta in dreapta celui exIstent

• stâlpul nr5S exIstent in kotuarul nr. lmpare, în dreptul imobilului cu
nr.99 din str. Van Łuminoasă, în partea stângă a stăipulul exlstent, Ia 3.0 m de
acesta, este plantat Tn alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu 20-25cm, h=5-6m, iar in
partea dreaptă, Ia 3.0 m de stălp,este plantat un ex. Tlha sp. (tel)tu@=20-25cm, h5-
6m StâIpu nou pmiectat se va monta In partea dreaptă a celui existent cu păstrarea
dlstanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• siâlpul nr55 existent in trotuarul nr. impare, in partea stânga acces
lmobil cu nr.99. în proximitatea acestuia, in partea stângă, Ia 3.0 m de acesta există
plantat un ex. Fraxinus sp. (fmsln) cu (=50-60cm, h15-17m. StâIpuI nou proiectat se
va monta in stânga celul existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• siâlpul nr.56 exIstent in kotuarul nr. pare, In dreptul imobiluhi cu nr.
70 din str. Vatra Luminoasă. In proximitatea acestuia, in partea stůngă, la 2.5 m de
acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu e=2Ocm, h=7m. Stâ!pul nou proiectat se
va monta in partea dreaptă celui exlstenĘ

• stâlpui nr66 existent In tmtuawl 4. pare, in dreptul imobflului cu
nr.IOBB. în proximitatea stăipului existent in partea stângă Ia 4,0 m există plantat In
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alveolă un ex. Tilia sp.(tei)-puiet, cu 0=7cm, h4m. Stâlpul nou proiectat se va monta
in dreapta celui existent;

• stâlpuĺ nr.68 existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.106B. La 1.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantatîn alveolă un ex. Tilia sp.
(tei) cu 0=1 5cm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâlpului existent, Ia distanţa de 6.0 m
de acesta este plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm) cu 0=BOcm, h13-15m Stâlpul
nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă
de arbore;

• siâipul nr.69 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.105. In proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, Ia 2.0 m de acesta există
plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu 0=35cm, h=7-Bm, iar în partea dreaptă, Ia distanţa de 3-
3.5 m, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu 025cm, h=7-8m. Stâipul nou proiectat se
va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arbore;

• siâlpul nr.70 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.108, În stânga stâlpului existent, Ia 1,5 m de acesta este plantat în alveolă un ex.
Tilia sp.(tei), Q=2Ocm, h=7-8m, iar în partea dreaptă, Ia 4,0 m de stâlp- un ex. Acer
sp.(arţar) 035cm, h6m. StâIpuI nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

• stâlpul nr.72 existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.108, În stânga stâlpului existent, Ia 4,0 m de acesta este plantat in alveolă un ex.
Tilia sp.(tei), 0=15-2Ocm, h5-m. Stâĺpui nou proiectat se va monta în dreapta celui

Q existent;
• stâlpul nr.73 existent in platbanda din trotuarul nr. impare, in dreptul

imobilului cu nr.111, In în partea dreaptă a stâlpului existent, Ia 1.0 m de acesta există
plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu OBOcm, h=15m, iar in partea dreaptă, Ia 4,0 m se
af!ă plantat un ex. puiet Tilia sp. (tei) O=7cm, h=2m. Stâlpul nou proiectat se va monta
în dreapta celui existent;

• stâlpul nr 75 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.115, În în partea stângă stâlpului existent, Ia 1.5 m de acesta, există plantat în
alveolă un ex. Tilia sp. (tei) puiet, cu 07cm, h1,5m. StâIpuI nou proiectat se va
mont în dreapta celui existent;

• stâlpul nr.77 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu
nr.117, În partea stângă a stâlpului existent, Ia 4,0 m de acesta se ală plantat în
alveolă un ex. Tilia sp.(tei) puiet, 0=locm, h=3m, iar în partea dreaptă, Ia 2,5 m de
stâlp există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu 0=lOcm, h=3,5m. Stâĺpui nou
proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de
arbore;

• stâlpui nr.80 existent în trotuarut nr. pare, în dreptul imobilului cu
nr.lOBbis, în dreapta aceesului în incintă, In partea dreaptă a stâlpului existent, Ia 4,0

Q m de acesta se află plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), 045cm, h=7-lDm.
Stâlpuí nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5
m faţă de arbore;

• stâlpul nr8D existent în platbanda verde din trotuarul din str. Pierre
de Coubertine, în dreptul blocului nr3, În partea stângă a stâlpului existent, Ia 4,0 m de
acesta se afă plantat un ex. Robinia L. sp.(salcâm), 0=4Ocm, h10-12m. Stâlpul nou
proiectat se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de
arbore;

• stâlpul nr.24 existent in platbanda verde din trotuarul nr pare din str.
Vatra Luminoasă, In partea spatele stâlpului existent, Ia 2,0 m de acesta se află plantat
un ex. Acer spĄarţar), 030cm, h10-12m i respectiv un ex. Fraxinus sp. (frasin),
0=25-30 cm, h=1 0-12 m. SiâIpuI nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu
păstrarea distanţei de 1,5 m faţă de arborfl din proximitate;
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• siâlpul nr.32 existent în trotuarul nr pare din str Vatra Łuminoasă. În
proximitatea acestuia (stângaldrepta) Ia 3,0 - 4,0 m de acesta se află plantat un ex.
Tilia sp.(tei), 015cm, h=6 m i respectiv un ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=35 cm1 h8-9
m. Stâipui nou proieciat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanţei de
1,5 m faţă de arborii din proximitate;

• siâlpul nr.37 existent în trotuarul nr impare din str Vatra Luminoasă
(în dreptul imobilului cu nr69). In proximitatea acestuia, Ia 3,0 m de acesta se află
plantat un ex. Tilia sp.(tei), 0=lScm, h=6-7 m. Stâĺpul nou proiectai se va monta în
dreapta cetui existent;

• stâlpul nr39 existent în trotuarul nr impare din str, Vatra Luminoasă
(în dreptul imobilului cu nr.75). In proximitatea acestuia, Ia 2,0 m de acesta se află
plantat un ex. Tilia sp.(tei), 0=2Ocm, h=7-B m. Stâlpul nou proiectat se va monta în
dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate;

• stâlpul nr.41 existent în trotuarul nr impare din str Vatra Luminoasă
(în dreptul iimitei de proprietate dintre imobilul cu nr.79 i 81). In proximitatea acestuia,
Ia 1,5 m de acesta se află piantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=4Ocm, h=9-10 m.
SiâIpuI nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă
de arborele din proximitate;

• stâlpul nr43 existent in trotuarul nr impare din str, Vatra Luminoasă
(în dreptul imobilul cu nr.87). In proximitatea acestuia, Ia 2,0 m de acesta se află
plantat un ex. Tilia sp.(tei), O=2Ocm, h=9-10 m. Stâlpui nou proiectat se va monta în
dreapta celui existent, cu păstrarea distanţei faţă de arborele din proximitate.

In urma analizării documentaţiei depuse şi a constatăńlor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Operaţiunea de pichetare a IocuIui de montare stâlpi RATB noi se va
executa numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, având obiigaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile
înainte de începerea Iucťrii, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108. l

- In proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţfllor se va face astfel
încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectareaĺdistrugerea
coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare,
precum i păstrarea distanţei minime de 1,5 m faţă de arborii menţionaţi mai sus
(conform anexelor ia avizui de principiu emis de Direcţia de Urbanism) i conform
SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţü de amplasare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănirea/ruperea ramurilor.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările uiterioare (12 iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau
prăbuşirea materiaiului dendroiogic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirfl
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicü produse prin
prăbuşirea acestora

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaletare, iar
la inalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpql execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea
noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor sau
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•
‘ coronamentului, existând riscul secţionărh/deteriorărü acestora1 execuţia Iucrărilor va fi

oprită si reluată numai după obţinerea unui aviz de specialitate pentru
defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism din 03.05.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i este valabi( numai în prezenţa
avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul Iucrării ulterior
emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de inceperea execuţiei
IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea
acestuia i va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
3o4/200g.

Prezentul aviz modifică icompletează avizul nr. 4915,8055/1631827,1652411
emis de Direcţia de Mediu în data de 07.09.2018, ca urmare a solicitărU S.C IMSAT
&A. BUCURESTI, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1664819/27.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.961 5/28.09.201 i a documentelor depuse Ia acesta.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Q DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ĺ"
DE MEDU 41)))

JJ Intocmit,

I Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./ 04.10.2018 - prezentul aviz a fosI postat pe site-uI PMB
http:iIwwwmb.ro/insUtutii/yrimaria/directii/directia mediu/avjze arbori in consultare/avize arbori in consult
are.phD pe data de
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Nr. 9730,9734116660341 09. ÜCi 32

Către CompanIa Municipală — Managementul Traflcului Bucumşü
Str. Aristide DemeMade nr. Z et. 2, birou 8, sector 1

Spre şUinţă:
AdministraţIa süăzllor - Str Domnifa Mcuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr. 44, sector 2

Refefltor Ia Iucrama: Pmiectare pentru autorizam şi pmiectare tehnică de execuţie
semnaťodzări 101 intersecţil/trecefl de pietonl şi modemizare (lntegrare BTMS) 59
de intersecţiă semafoflzate şi obţinere cefliflcate de urbanism, avize conlbim
Cefliflcat, autoflzaţü de constwim — şos. Colentina (tronson şos. Ştefan ceI Mare —

capăt Iinie tramvaI 21), sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. nr. 1951102.10.2018, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1666034/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9730/02.10.2018, 9734/03.10.2018, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea: Proiectam pentru autorizare şi
pmiectare tehnică de execuţie semnafodzări 101 intersecţiiąmceä de pietoni şi modemizare
(integrare BTMS) 59 de intersecţii semafodzate şi obţinem cedMcate de wtanism, avize

4 conform Cei'liflcat, autorizaţii de constmire — şos.4colentina (tmnson şos. Stefan ceI Mare —

capăt Iinie tmmvai 21), sector 2.: conform documentaţiei depusă (C.U.
din 03.05.2018, a planuhlor anexate şi Memońului tehnic, Clasarea Notificării nr.

- - 03.08.2018 emisă de Agenţia pentru ProtecŞa MediuIui BucureşU, Pian de
coordonare reţele eđilitare, avizul Pdmawlui sectowlui 2, aviz favorabil ADP sector 2,
Comisia Tehnică de Circulaţie, Brigada RuUeră), vă comunicăm că, în urma veriflcădi
efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
lungime de 4262m, pentru upgradarea sistemului de semafodzare şi a integrării lor in
sistem de management de trafic (BTSM) a 14 intersecţii de pe percursul os. Colentina,
astfel:

1. şos.Colentina—şos. Ştefan ceI Mare:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cablud optice pentru racordarea

echlpamentelor din lntersecţii la sistemul de comunlcaţii aI BTMS; cabludle optice
se vor poza în canalizaţia multitubulară, existentă in zona de ampriză a
tramvaiulul; —

- montare semafoare prin vehicul pe stâlpi de bază;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor şi dispozďw acustic.

2. şos. Colenüna — aleea Câmpul Moşi:
- montare automat de dirijare a circulaţlei (ADC) compatibil BTMS;
- montare—semafoare de vehiculeltramvailpietonUlămpi íllatoarelpńm- vehicul cu

LED; --

- monltońzare tmflc;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecţiei cu senzod pentru detecţia vehiculelor;

Bd. fWna Ebabeta ‚r 4?. od poş*i 054L13. sed 3. Błnnşi, Rn&i
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- realIzarea de cabluń electrice in spaţiul verde, trotuar şi cawsabh, ce vor fi trase
prin tuburi de protecţie in vederea asigurării cu energIe electrică a instalaţülor de
semaforizare de Ia postul kaĺoipunct de branşament Ia ceI mai aprcpiat
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate);

- se vor preveđea trasee de comunicaţü i cablud opbce pentru mcordarea
echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii al BTMS; cabludle opUce
se vor poza in canallzaţia mutütubulară existentă în zona de ampriză a
tramvaiului.

- L=60m
3. şos. Colentina — str. Ziduri Moşi:

- montare automat de dlrijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehiculelkamvailpietoniilămpi hlatoare!prim vehicul cu

LED;
- monitorizam trahc;
- montare dispoiitive acustice nevăzătod;
- dotarea intersecţiei cu senzorl pentru detecţia vehicuIelo
- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există;
- se vor prevedea tmsee de comunlcaţii şi cablurl optice pentru racordarea

echpament&or din intenecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS; cablurile opHce
se vor poza in canalizaţia multitubulară existentă Tn zona de ampriză a
tramvaiului.

- L=410m
4. şos. ColenUna — în dreptul magazinului Kaufland— str. Vladislav Voievod:

- montare automat de dlrijare a qirculaţiei (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehiduleitramvaUpietoniflămpi fHatoarelprim vehicul ai

LED;
- monitońzare trafic;
- montare dispozitive acusüce nevăzători şi push-buton;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculeIo
- montare dispoziUve acustice nevăzători şi push-buton;
- se vor prevedea tmsee de comunicaţii şi cabluń opHce pentw racordarea

echpamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurue opUce
se vor poza in canalizaţia muhitubulară existentL în zona de ampriză a
flmvaiului.

- L=70m -

5. şos. Colentina — str. Teiul Domnel:
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare đe vehlculeltramvaVpietonlflămpi filatoar&prim vehicul cu

LED;
- monitorizare traflc;
- montare dispozitive acusUce nevăzătoh;
- dotarea lntersecţiel cu senzori pentru detecţia vehiculelor;

..stcompletează cu console pe braţele intersecţieiaIa.undenu există;
- se vor prevedea flsee de comunicaţii şi cabluri opHce pentru racordarea

echpamentelor din intersecţii la sistemul đe comunlcaţii al BTMS; cablurile optice
se vor poza in canallzaţia mulütubulară existentă în zona de ampdză a
tramvaiului.

- L=475m
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6. şos. Colenbna — RATB Suveica:
- Iucrări de semaforizare a trecedi de pietoni;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (AĐC) compabbil BTMS;
- montare semaĺoare de vehicule&amvaVpietoniflămpi fllatoar&prim vehicul cu

LED;
- montare dispczitive acustice nevăzători şi push-bukin;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculeloĘ
- montare stâlpi console pentru fiecare sens de clrculaţie;
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil,

prin tuburi de protecţie in vederea asigurării cu energie electiică a
semaforizare de la postul trafolpunct de branşament Ia cel
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate);

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluń ophce pentru racordarea
echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS; cabluńle optice
se vor poza in canalizaţia mulbtubulară existentă in zona de ampriză a
tramvalului;

- realizarea a două insule având rol de refugiu pietonal precum şi de amplasare a
echipamentelor aferente Instalaţiei đe semaforîzare, semafoare de
vehlcul&pietonitramval şi indicatoare wbere; insulele cu rol de refugiu vor fi
Iimitate de borduń de piatră naturală, vor fi presemnalizate şi se vor face marcaje
vWblIe pe timp de noapte pentru ghidarea traficulul înalntea acestom; refugiile vor
fi prevăzute cu semnalizare Iuminoasă, inđicatoare, rampe de acces pentru
persoane cu dizabilităţi;

- se vor corela semaţoarele auto cu ceI de pietonl şi de tramvai;
- semafoarele ampläsate pe cele două insule'cu rol de refugiu vor fi iiikibile de pe

____

Insulele cu rol de refuglu.
- L=247m

7. şos. Colentina — str. Doamna Ghlca:
- montare automat de diriJare a drculaţiei (ADC) compabbil BTMS;
- montare semafoare de vehiculeitramvailpietonillămpi fllatoarelprim vehicul cu

• LED;
- monltodzare traflc; —

montare dispoziUve acustice nevăzătort - —

- dotarea intersecŞei cu senzori pentru detęcţia vehiculeloĘ
- se completează cu console pe bmţele intersecţiei acolo unde nu există;
- realizarea de cablud electrice in spaţiul Verde, trotuar şi camsabil, ce vor II trase

_____

prin tubuń de protecţie în vederea asiűrării cu energie electrică a instalaŞflor de
semaforizare de la postul trafolpunct de branament Ia ceI mai apropiat
consumator (valabli unde canallzaţiile sunt vechi I deteriorate);

- se vor prevedea trasee de comunlcaţii I cabluń optice pentru mcordarea
echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii al BTMS; cablurile opUce
se vor poza in canalizaţia muIubuIa estentă in zona de ampriză a
tramvaiulul. r -

- L=740m
8. şos. Colentna — str. Cremenlţa:

- lucrări de semaĺońzare a txecedi de pietoni;
- montare automat de dirijare a cimulaţiei (ĄDC)

Ed. Rsgba Ds&eJ w. 47,pO5 se5. Bucnşă. Rmnbiia - - — -
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- montare semafoare de vehicul&tramvaVpietoniflămpi fllatoar&pńm vehicul cu
LED;

- montare dispozilive acusüce nevăzătoń i push-buton;
- dotarea intersecţiei cu senzoń pentru detecţia vehiculeloĘ
- montare stâlpi console pentru tlecare sens de drculaţie;
- malizarea de cabluń electrice ín spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fI trase

prin tuburi de protecţie Tn vederea asigurărH cu energie electrică a instalaŞUor đe
semaforimre de Ia postul trafolpunct de bmnşament Ia cel mai apropiat
consumator (valabll unde canalizaţiile sunt vechi i deteńorate);

- se vor prevedea trasee de comunlcaţii şi cabluri opUce pentm racordarea
echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii al BTMS; cabludle opUce
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă în zona de ampită a
tramvaiului;

- realizarea a două insule având rol de refugiu pietonal precum şi de amplasare a
echlpamentelor aferente instalaţiei de semaforizare, semafoare de
vehlcul&pietonltramvai şi indicatoare wtiere; lnsulele cu rol de rehigiu vor fI
limitate de borduri đe piatră naturală, vor li presemnalizate şi se vor face marcaje
vizibile pe timp de noapte pentru ghidama tmflculul inalntea acestom; refugifle vor
fI prevăzute cu semnalizare Iuminoasă, indicatoare, rampe de acces pentru
persoane cu dizabilităţi;

- se vor corela semafoarele auto cu ceI de pietoni şl de tramvai;
- semafbarele amplasate pe ceie două insule cu rol de refugiu vor fi vizibile de pe

insulele cu wl de reWglu.
- L270m

9. şos. Cplenhna — str, Maior Vasile Băcllă:
- montare abtomat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehiculeltramvaVpietoniflămpi fllatoamiprim vehicul cu

LEĐ;
- monitorizare traflc;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există;
- reaľ,zarea de cabluri eiectrice în spaţiul verde, trotuar I carosabil, ce vor fI flse

prin tubuń de protecţie în veđerea asigurării cu energie electrică a instalaţiitor dę -

semaforizare de Ia postul trafolpunct de branament Ia ceI maI apropiat
consumator (valabll unde canallzaţiile sunt vechi şi deteriorate);

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluń optice pentru racordarea
echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii al BTMS; cabluńle opüce
se vor poza în canalizaţia multitubulară existentă in zona de amprîză a
tmmvalului.

- L=375m
10. os. ColenUna — os. Fundeni:

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS; —.

- montare semafoare de vehiculeltramvaVpietonillămpi fllatoarelpńm vehicul cu
LED;

- monitorizare tratic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecţiei cu senzoń pentru detecţia vehiculelor;
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- realizarea de cabluń decbice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fI trase
prln tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţlilor de
semafońzare de Ia postul trafolpunct de bmnşament Ia ceI mai apropiat
consumator (valabil unde canaIizaţiile sunt vechi şi deteriorate);

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există;
- se vor prevedea &asee de comunlcaţii i cabluń optice pentru mconlarea

echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS; cabludle opbce
se vor poza în canalizaţia muiHtubulară existentă in zona de ampriză a
tramvaiului.

- Ł=765m
11. şos. Colenflna — str. Sportului:

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compaťbil BTMS;
- montare semafoare de vehiculeţtramvadpietoniflămpi tllatoar&prim vehicut cu

LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acusüce nevăzătod;
- dotarea lntersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculeior
- realizarea de cablurl electiice în spaţiul verde, trotuar i camsabil,

prin tubud de pmtecţie în vederea asigurării cu energie electrică a
semaforizare de Ia postul trafolpunct de bmnşament Ia cel
consumator (valabil unde canalizaţHle sunt vechi i deteńorate);

- se completează cu console pe braţele intersecţiei acolo unde nu există;
- se vor prevedea trasee de comunicaţü şi cabluri optice pentru mcordarea

echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţH aI BTMS; cabluńle opUce
se vqr poza în canalizaţia multitubulară existentă zona de ampriză a
tramvhiului. 1

- L390m
12. şos. Colenüna — str. Codalblţel (depou RATB):

- monitorlzare trafic; -

- pentru fiecare semnaĺor pietonal existent se montează cůte un dispozitiv acustic;
- se vor prevedea flsee de comuntcaţii şi cabluri optice pentru racordarea

echpamentelor din lntersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS; cabluńle opUce
se vor poza în canalizaţia muhitubulară existentă in zona de ampriză a
tramvaluiul.

- L=45m
13. şos. Colenüna — str. Nicolae Cänea:

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicul&tramvai/pietonillămpi fliatoare/pdm vehicui cu

LED; — -

- monitońzare flflc;
- montare dispozitive acusUce nevăzători şi push buton;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor şi dispozitiv acustic

pentru nevăzători;
- realizarea de cabIurLe]etńce uitspaţiul verde, trotuar şi carosabil,

prin tubud de protecţie în vederea asigurădi cu energie electńcă a
semaforizare de Ia postui .trafoĺpunct de branşament Ia ceI
consumator (vaiabll unđe canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate);

- se completează cu consoie pe braţele intersecţiei acoio unde nu
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- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluń optîce pentru racordama
echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS; cablurile optîce
se vor poza in canallzaţia multitubulară existentă în zona de ampriză a
flmvaiului.

- L=370m
14. şos. ColenUna — în dreptul IiniiIor de întoarcere a tramvMului (tmmvaiul

nr. 21):
- se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acusüce nevăzătoń i push buton;
- dotarea intersecţiei cu senzoń pentru detecţia vehiculeloĘ
- realizarea de cabluń elecbice în spaţiul verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase

prin tubud de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/punct de branament Ia ceI mai apropiat
consumator (valabil unde canalizaţiile sunt vechi şi deteriorate);

- pentru fiecare semnafor pietonal existent se montează căte un dispoziUv acustic;
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea

echpamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS; cabluńle optice
se vor poza in canalizaţia multitubulară existentă în zona de ampriză a
tramvalulul.
L=45m
Iucrarea se va executa fără afectarea matedalulul dendrologic exIstent în
vecinătatea traseului;

- iarba şi plantele perene se vor înlocui Ia finalizarea Iucrăńlor;
terenul se va aduce Ia starea InlţiaIă.

M timpul executădi acestei Iucrări aveţi obligaţia reśpectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1-1.5m, conlbn prevederilor SR 8591/1997 Reţele edflitare
subterane, Condiţii de emplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărit săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendmlogic. b timpul Iucrăhlor constwctowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor matehale în jurul twnchiului arborilor şi rănireakuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi modeIatď în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metańalului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produsé Iä condiţii
meteo nefavorablle.

Precizăm că in cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi în apropierea traseului
Iucrăńi, veţi avea obligaţiaJnlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea—contravalorii
eventualelor prejudidi produse prin prăbuşirea acestora.

Având in veđere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabll execuţiei
Iucrărilor menonate.

Pentru orice modificają apărută ulterior emitedi prezentului aviz,. avobIigaţia
solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.
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La flnahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerH terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de spedalitate, va fI sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, IiŁb.

MenVonăm că în baza acestui aviz nu se execuU lucrări de deMsare sau
toaletam.

Prezentul aviz are termen de valabllltate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTR4
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4450, 960511628970,16646541 10.061 ?u

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREŞTI SA

• .• ..

• . j

ŔOMÂN IA
i n 201 fl i SAPBÄTOOIM iMPPEIJNÂ

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BuevarduI P0I?grafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETi
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, Sector 1, Bucureti

Reťeritor Ia iucrarea: lnlocukea reţelei publice de canalizare pe
sector 1, Bucureşti"

str. Afluentului,

Referitor Ia solicitarea depusă de Apa Nova Bucureti SA ľ — -

împuternicit aI TPF INGINERIE S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628970/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4450/30.05.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1664654/27.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu
cu nr.9605/28.09.2018, prin care1 solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării ‘InlocuÎrea reţelei publice de canaiizare pe str. Afluentului,
sector 1, Bucureşti' vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. 791R11571878 din data de
20.12.2017 împreună cu planurile anexă, Documentaţie tehnică, Clasarea Notificărü

8.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-dlitare, Aviz de traseu emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare% Iucrarea se va executa astfel:

• înlocuirea reţelei publice de canalizare existentă in zona mediană a carosabilul
din str. Afluentului (între str. Fluviului i Calea Plevnei) cu o reţea de canalizare
din PVC pe acelasi traseu cu ceI existent. Traseul Iucrării are Iungimea de 225
m i este realizat între căminui de irtpecţie existent Ia intersecţia str Afluentului
cu Calea Plevnei i căminul de inspecţie existent pe conducta de canalizare
existentă pe str. Fluviului;

• cămăsuire conductă de canal existentă pe o Iungime de 22 m, între căminele
CV1 i CV2 existent Ia intersecţia cu Calea Plevnei
realizare 5 cămine de vizitare noi

• realizare guri de scurgere noi amplasate Ia marginea carosabilului, Iângă
bordura trotuarului;

• înlocuire 27 racorduri de canaHzare existente,

•
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Lucrările se vor executa prin săpătură manuală, Iăţimea săpăturii fiind de 0.8 m, iar
pentru Iucrările de cămăsuire a conductei existente, Iăţimea săpăturii va fi de 1.00
m-1.lOm.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2018, s-a constatat că nu
există vegetaţie petraseul Iucrărfl. In dreptul imobilului cu nr.19, Ia Iimita de proprietate
din trotuarul aferent imobilului există plantat un arbore din specia Fraxinus (Frasin)
având 060cm i h=lOm;

Tn urma analizărh documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.R. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

ln dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor, constructorul va Iua
măsuri de protejare a mateńalului dendrologic prin menţinerea distanţei săpătuňlor
(executate manual) de 1 m faţă de arbore, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul acestuia şi rănirea/wperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea matedalului dendrologic aflat în
apropierea IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalohi eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia flnalizarea Iucrăňi aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Frezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în
Certificatul de Urbanism nr. 791R/1571878 din data de 20.12.2017 împreună cu
planurile anexă. Pentru price modificare apărută in traseul Iucrării ulterior miterii
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrarii.

Pentru orice modificare în traseul Iucrării apărută ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirii înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.v..d1exJ02. :10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site.uI PMB

hItp:ĺhvww.mb.ro/institutiiIphmada/directiiIdírectia mediu/av,ze arbod in consultar&avize arbori n consu!tarephp

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

pe dala de

O8.nc 2a2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

lO'üti 1ONr. 4452, 9602 11628972, 1664669 I

ŔOMÂN IA
1111 2DlBISAPDAÎfltlM IMDPEUNA

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREŞTI SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sectarul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligraf]ei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str Nicolaî Gogol
sector 1, Bucureti"

0-

Referitor Ia solicitarea depusă de Apa Nova Bucureşti &A. prin
— imputernicit aI TPF INGINERIE &R.Ł, înregistrată Ia PJ ‘.3. cu

nr.1628972/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4452i30.05.2018 i crnpIetat
cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664669/27.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9602/28.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării Inlocuire reţea publică de apă potabflă pe str. Nicolai
Gogol, sector 1, Bucureti' vă comunicăm următoare!e:
- conform documntaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 792RI157179 din data de
20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucuresti impreună cu planuhle anexă,
Documentaţie tehnică, Clasarea Notiflcării ‘ “3.2018 emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare), Iucrarea se va executa astfel:

• înlocuirea reţeiei publice de alimentare cu apă potabilă existentă în carosabilul
str. Nicolai Gogol pe partea numerelor pare1 cu o conductă de apă potabilă
nouă de Iungime de 79 m, din intersecţia str. N. Gogol cu str. Turgheniev Ivan
i până Ia capătul str. N.Gogol, pe acelasi traseu cu ceI aI reţelei existente.
Noua conductă se va Iega Ia conducta de apă potabilă existentă pe str.
Turgheniev Ivan.

• înlocuirea unui nr, de 4 bransamente (aferente imobilelor cu nr. potaIe:1, 2A,
2, 3). Lungimea totală a branamenteIor va fi de 40 m;

• realizarea unui hidrant de incendiu, amplasat subteran Ia capătul str. Nicolai
Gogol;

• realizarea unui cămin de plastic (pentru purjă), amplasat Ia capătul reţelei din
str. Nicolai Gogol, în dreptul imobiluiui cu nr. 2;

Lucrările se vor executa prin săpătură deschisă realizată mecanic sau manual,

G lăţimea săpăturii fUnd de 0.7 m, iar carosabilul se va dezafecta pe o Iăţime de 1.7 m.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018, s-a constatat că nu
există vegetaţie pe traseul Iucrării. In proximitatea traseului bransamentului aferent

——————Bd. Regia Ekabeta nr 47, cod poşlaIOSOOl3, sector5, Bucureşti, Romi
- TeI; 021.30555.00
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imobilului cu nr.1 din str. N. Gogol, în trotuar există arbori plantaţi în alveole, în
aliniament, astfel:

• 1 ex. din specia Fraxinus (Frasin), puiet cu 0=7cm, h=4 m, Iocalizat Ia 1 m
de stâlpul de iluminat din dreptul imobilului;

• 1 ex. din specia Ulmus (UIm), cu 0=20 cm, h8 m, Iocalizat Ia 2.5 m de Iimita
dreapta a porţii de acces în imobil;

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabilconditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- ln dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI matehalului dendrologic.

- In timpui Iucrărilor, constructorul va Iua măsuri de protejare a matehalului
dendrologic prin menţinerea distanţei reţelei de apă proiectate/bransamentelor faţă de
arbori Ia 1.5 m, conform SR 8591/1997-Reţe!e edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, se va evita depunerea pământuiui sau aItor materiale în jurul arbońlor şi
rănireakuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care, urmare a verificăriior uiteňoare (12 Iuni de ia finaIizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în
apropierea Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii praduse prin prăbuşirea acestora.

in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate in
Certificatul de Urbanism nr. 792R/1571879 din data de 20.12.2017 emis de Primăria
Municipiqilui Bucureti împreună cu planurile anexă. Pentru oriţe modificare apărută în
traseul Iucrăńi ulterior emiteńi acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirü inainte de
începerea execuţiei Iucrăńi.

Prezentul aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul
Culturii i Identităţii Naţionale i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
em ite ri i.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

întocmit,

Insp. Daniela VOIţL

Üaocî zo;.Red:D.V.J3exJ02lQ.2016 - prezenlul avë a fost postat pe site.ul PMB

httpJ/wpmbm)institutiiiprimadaĺdirectiiidirectia mediwavize arbo'i in consukar&avize arbori ir consultare.php

pe data đc
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PRIMÁRIA MUN)CIPIULUI BUCUREŞfl .]
Direcţia de Mediu

ROMANIA
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Nr. 6869, 9457/11645203, 16636861/

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică pentru imobilul din strada Să veni
— 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645203//23.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6869/124.07.2018, comţetată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 16636861/25.09.201B şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9457//26.09.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu
energie electrică pentru imobilul din strada Să veni nr. 79, sector 1, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 185/1OTEIDD/S/22004 din
03.07.2018 emis de Primăria Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea NotificărU ‘ Y/01.08.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de
31m, din stâlpul de pe partea imobilelor cu numere postale pare până în dreptul
imobilului cu nr. 79 Ia Iimita de proprietate cu imobiulul nr. 77;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.10.2018 s-a constatat că nu există
vegetae pe traseul Iucrării.

In urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Q La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr 185/1OTEIDD/S/22004 din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data
emiterii.

Întocmit
Claudia Ist tescu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma

Red; C.I ./3ex— 02.10.2018
httnJ/wvw.pmb.roĺinslitut
pe data de

PMB

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, RománLa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1O.OCŢ 201
Nr.7766,954311 650496,1664342!

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin

ŘOMÂN IA
91 B D1 B 5APBÄTDRM IMPBEUNÁ

Spre şthnţă:
PRIMARIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Łt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: «Branament electric pentru imobflul situat pe
sector 6, Bucurestť

SECTOR 6

str. ŢibIes

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin
Domnul ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1650496/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7766/10.08.2018 i completată
cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664342/26.09.2018 i Ia Direcţia de

l Mediu cu nr 9543/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării “Branament electric pentru imobilul situat pe str. ŢibIe
nr. 19, sector 6, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
13.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare i Fia de soluţie nr. emis de E
distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului, Clasarea notificărń
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.

emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană
Sector 6, avize individuale emise de administratorU reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania
Communication SA, pian de încadrare în zonă), Iucrarea constă în —

realizare bransament eiectńc nou pozat subteran din LEA existentă
pe stâlpul de beton din dreptul imobilului nr. din Aleea ŢibIe. BranamentuI
electńc va traversa spaţiul verde pe care este amplasat stâlpul, va continua prin
traversarea carosabilului din Aleea Ţible, apoi platbanda din trotuarul aferent nr.
până Ia BMPT ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de
proprietate. Lungimea traseului branamentuIui electric proiectat va fi de 10 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că
traseul Iucrării traversează spaţiul verde sub formă de platbandă existentă in
trotuarul nr, pare din Aleea ŢibIe. In această piatbandă se găsesc 2 ex:Prunus
Cerasifera sp.(corcodu)- puiet, cu @‘c7 cm i plante perene.

Bd. Reg,a EIabeta nr. 47. ccd paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romăn

TeI: 021.305.5500
http:(1.pmbrn .——. —



În urma analizărU documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabilcondiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1.0-1.5
m faţä de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare;

- este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi
şi/sau prevăzute ca atare în documentaţüle de urbanism, sau reducerea suprafeţei
aliniamentului prin betonare.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin care se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii
verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, în cazul în care, în urma
verificărilor ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată reducerea suprafeţei
aliniamentului prin betonare sau neaducerea terenului Ia starea iniţială se vor aplica
măsurile Iegale prevăzute în actul normativ menţionat mai sus.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială, inclusiv replantarea trandaflrilor i florilor existente iniţial în platbandă (dacă
au fost aťectate).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ultehor emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia soliţitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Ęucrărń.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionätă conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul
Culturii i Identităţii Naţionale ş are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU11V,

Simona-Mariana POPA -

‘1

I ntocm it,

pe data de

—

Red:D.V.j 3ex/02.1O2018 - prezentul av'z a fost postat pe site-ul PMB

InspelaV9LNESCU

httpIJwomb.muinstitutiiIprimariaIdrectiUdkectia mediu/avize arbod in consultar&avize arboń in consultare.ohp

Bd. Regia Elisabeta nr. 47, cai poştal osaaia sector5, Bucurştl, Rom&ila

Tel: a21.aas.55.oo int. 4016
http:/Mvm.pmbm
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Către : SC S1MCO JNTERNAŢIONAL IMPEX SRL
Str. Covasna nr. 10, ap. 6, sector 4

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eIectrică a imobilului - . din .şos.
Colentina, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657212/04.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8638/05.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr 27 din .şos. Colentina,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul Administraţiei Străzilor ęi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o lungime de 25m, astfel:

• în carosabilul din interiorul centrului co mercial, din conducta existentă Iângă
rampa de maríă, până în dreptul imobilului alimentat, acces marfă magazin
Penny.

• în vecinătatea traseului Iucrărh nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana PO

Intocmit:
jARASCA

Red:F.R./3ex./04.1O.2018 . prezentul aviîwfőEf pcstat pe site-uI PMB
http://wv.pmb.roRnstitutii/primariaĺdirectWdirectiamediu/avize arbori in .consultarelaviztarbori_in..consultare.php pe data de
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Către: SC ABAC PRQIECT ENERGIE SRL
Strada Răsăritului nr 38, Buftea, judeţul Ilfov

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligraflei nr. 4, sectorul 1 Bucureşti

Reťeritor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eĺectrică a imobilul situat pe strada Nicolae
Nicoleanu, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
16572531/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 86391/05.09.2018, completată prin
documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1664282//26.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9558//27.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu energie electrică a imobilui situat pe
¶trada Nicolae Nicoleanu, sector 1, vă comunicăm urmtoareIe:

• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 467R/1622395 din data de
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notif]cărü . 116.07.2018), Iucrarea
se va executa pe o Iungime de 465m, astfel
- de Ia intersecţia cu strada Nade prin trotuarul imobilelor cu numere postale pare până
în dreptul imobilului cu număr cadastral IE 268861, în incinta căruia se va monta un post
de transformare i anvelopă de beton, pe o Iungime de 410m;
- prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare, cu montarea a două cabluri de joasă
tensiune, în Iungime de 55m din tabloul general aI postului de transformare nou Ia două
f]ride de distribuţie amplasate pe proprietatea investitorului;

• urmare a verifîcării pe teren din data de 01.10.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, în alveole în trotuarul imobilelor cu numere postale pare (de Ia intersecţia
cu strada Nade până în dreptul imobilului nr. 36) i plantaţie de aliniament stradal,
adiacentă trotuarului (din dreptul imobilului nr. 34A până în dreptul imobilului nr. 16),
trotuar cu o Iăţime de 1 m i alveola / platbanda o Iăţime de 1 m, astfel
o imobil nr. 48:
- 4 exemplare arbu$i din specia Hybiscus i plante perene;
o imobilnr. 46şinr. 44:

Bd. Regna EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti,
Romăn

TeI; 021.305.55.00
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- plante perene;
o imobfl nr. 42:
- 6 exemplare arbusti din specia Hybiscus i plante perene;
o imobfl nr. 40:
- 1 exemplar arbust din specia Rosa;
- 1 exemplar din specia Pyrus comunis (păr) O 7cm, h 2m;
- i exemplar din specia Prunus domestica (prun) O 7cm, h 2m;
- i exemplar din specia Prunus cerasus (viin) e 5-7cm, h 2-3m;
- 1 exemplar din specia Prunus persica (piersic) e 5-7cm, h 2-3m;
- 3 exemplare arbusti din specia Hybiscus;
o imobfl nr 38:
- 2 alveole fără arbori plantaţi;
o imobU nr 36:
- 2 alveole fără arbori plantaţi;
- 1 exemplar din specia Salix - puiet;
o imobU nr. 34A:
- plantaţie de aliniament cu plante perene;
o imobÜ nr. 34:
- plantaţie de aliniament cu plante perene;
- 6 arbuti din specia Hybiscus;
o imobfl nr 32 i nr. 30:
- plantaţie de aliniament stradal fără arbori plantaţi;
o imobil nr 28:
- 2 exemplare din specia Prunus domesUca (pwn) O iOcm, h 3m;

o imobil nr 26: (
- 1 arbust din specia Hybiscus;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 3Ocm, h 13-1 6m în alveolă Iipită de imobil;
o imobil nr 24:
- 3 exemplare din specia Rhus Typhina (adevărat oţetar) e iOcm, h 2-3m;
o imobU nr 22:
- 3 exemplare din specia Rhus Typhina (adevărat oţetar) O lOcm, h 2-3m;
- i exemplare din specia Acer (arţar) e i Ocm, h 4m;
o imobĺl färă număr po$aI vizibi între imobUul nr 24 .şi imobilui nr. 16:
- i exemplare din specia Acer (arţar) e i 5cm, h 5m;
- i exemplar din specia Pwnus domestica (prun) O 5cm, h 2m;
o imobil nr 16:
- i exemplar din specia Acer (arţar) bitulpinal, h Gm;
- 4 exemptare din specia Fraxinus (puiet).

În urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu HC.GM.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai-mn prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pöştal 050013, sedors, Bucureşti,
Ramăn
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direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrărh, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel
puţin 5Ocm - lm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal/alveolelor sau
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei
situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor, existând riscul
secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirfl
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü produse prin
prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterfl acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Prezentul aviz este emis în bazal şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 467R11622395 din data de 28.06.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen
de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Tntocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I/3ex./O4.1O.2O18 prszentul aviz a fcst pastat pe site-uI PMB — --

httpJĺw.pmb.rcIinstitutiiipńmaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultarelavize arbori in consultare.php
pe data de
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Nr. 864111657144/ 1QIÎ ZQ1
Către:SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2
E-maU: office@apanovabucuresti.ro

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

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul ? din str. Pârgarflor,
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657166/04.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 8641/05.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Racord de canahzare pentru imobflul nr, 26 din str. Pârgariior, sector 2, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil aI ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 27.09.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, până Ia jumătatea
Iimitelor de proprietate.

• în aproprierea racordului, pe proprietatea vecină, există 1 ex. Populus pyramidalis (plop)
O 6Ocm, h 16m.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul

arborilor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborelui din vecinătatea traseului IucrărH, săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnoIgie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular ai materialului dendrologic. In timpui lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI metarialului
dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor
menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirh avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV%Tčiţ
Simona-Mariana POpą

Red:P.R./3ex.-04.1O.2018 - ćt atostíite.uI PMB
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Către:SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60, clădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2
E-mafl: oftice@apanovabucuresti.ro

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Puior, sector 5,
Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657704/05.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8705/06.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: lnlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Puior, sector 5, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizele emise de PS
sector 5 i Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren
în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel:

• în carosabilul str. Puisor, între str. Sirenelor i imobilul nr, 34 din str. Puior.
• se avizează execuţia a 5 racorduri i 4 guri de scurgere.
• fără afectarea arborelui situat în parcare, în vecinătatea traseului lucrării.

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămántului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănire&ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
meta;ialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrărU,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorfl eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr.8705116577041 10. 0 CÎ. ifl

ÁoBÁTon:M IMPPEUNÂ

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

Tet 021.30555,00
http://www.pmb.ro



-- -

Având în vedere ceĺe constatate, vă facern dunoscut avizul favorabil execüţieî
Iucrărilor menţionata

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:P.R./4ex.-04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/wwwpmbroflnstitutii/primaria/direcliiĺdirectiamediu/avize arbori n consuÉare/avize_arboriJn_consuItare.php pe data de

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, flamânia
T&: 021305 5500 inL 4C16
http:hwvpmb.ro
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Către : SC POWERTEC PROJECT SRL
B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Modernizare PTM 3343, reprezentând realizarea traseului electric
subteran aI cablurflor de medie si joasă tensiune pe str Jandarmeriei sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1658280/06.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8721/07.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Modernizare PTM 3343, reprezentând realizarea traseului electric
subteran aI cablurflor de medie i joasă tensiune pe str JandarmerieĄ sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentw
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare), vă comunicăm că, în
urma verificărU efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 60m, astfel:

• între separatorii (stâlpfl) S 33193 i S 3343, prin platbandă, până în dreptul noului
PTM situat Ia aproximativ 22,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii
(

• pe traseul Iucrării există platbandă cu vegetaţie spontană sub formă de iarbă, cu
Iăţimea de aproximativ 3m, situată între trotuar i Iimitele de proprietate.

ln urma analizării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei )ucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaUa aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:F.RJ3ex./04.1O2016 - prez ntuI z a f .$4pďite-uI PMB
http://www.pmbro/instituUi!primariaĺdirectU'directiartëWú/avize arbori_in_çonsultare/avize_arboríjn_consultarephp pe data de
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Nr.8722116582771

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Buĺevarduĺ Aenu Manta nr. 2, a
pt.5, sector 1, Bucuresti

Scopui Iucrării: ‘Racord electric subteran LES 0,4 Kv i montarea unor flflde de
distribuţÎe, contorizare şi protecţie, Iucrări executate în domeniul proprietate
privată" din str. Salubrită ţii nr.,

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
POWERTEC PROIECT S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1658277/06.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8722107.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire privind executarea IucrărH"Racord electric
subteran LES 0,4 Kv i montarea unor firŕde de distribuţie, contorizare i protecţie,
Iucrări executate în domeniul proprietate privată' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.123/6TEIDD/S/8966 din
15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ. Fia de soluţie nr.310773115.06.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Clasarea
Notiflcărü - J20.07.2018 emisă de Agenţia pentyu Protecţia Mediului Bucureşti, contract
de vânzare cumpărare autentificat sub .. . 116.12.2005, avize individuale E-Disthbuţie
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Apa Nova Bucuresti, Telekom Romania Communications SA,
plan de incadrare in zonă), lucrarea constă în

realizare Iucrări pentru montare firide distribuţie, contorizare i protecţie — FDCP,
cĂte una pentru fiecare bloc, precum ęi realizarea unui racord electdc subteran —LES 0,4 kV
între postul de transformare nou i FDcP-uń. cabluhle electrice se vor poza îngropat pe un
traseu executat exclusiv pe terenul proprietate privată din str. SalubrităţH nr.49, Lucrările se vor
executa pe domeniul privat.

2. urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 03.10.2018, s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor racordului electric se află vegetaţie crescută spontan pe terenul proprietate
privată.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării
mentionate, astfel:

- în timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1 m - 1.5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţíi de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborilor
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială. —

o

o
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- Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Cediflcatul
de Urbanism nr. 123/6TEIDD/S/8966 din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
Beneficiarul i executantul Iucrărü sunt direct răspunzători de execuţia acesteia i de

respectarea condiţfllor din prezentui aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mahana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Â -o

Red:D.V../2ex.i04.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
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PRÍMĂRIAMUN1CIPIULUI BUCUREŞTI 1.•;7ý22si.

•Direcţia de Mediu
ROMANIA
019 21191 ÁBÄTn;tĄ IMPO(LJNA

Nr. 9070116605861 10.ÜCI 2Ü2

Către: SC GRJD S1TAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Limanului
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1660586/14.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9070/17.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Branşament de gaze naturaie pentru imobflul situat pe str Limanului
nr. 41, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memohului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Limanuiui, perpendicular, pänă Ia
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătatea Iucrădi nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministeruiui Culturii.

DIRECTOR EXECĆ
Simona-Marian;

Intocmit:
RASCA

Red:P.R./3ex./04.1O.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

POMANIA
1915 20181 SÄPBĂTDRrM IMOPEUNÄ

Nr.90721 1660512

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucure$i

Spre ştHnţă:
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: ‘Bransament de gaze naturale pentru imobilui din str.
Sflnţii Constantin i Elena . sector 1"

o

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON
S.R.L., inregistrată la P.M.B. cu nr.1660512114.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9072/17.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrăhi “ Branament de gaze naturale pentru imobilul din str Stînţü
Constantin i Elena nr.32, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. - confprm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanísm
nr. emis de Primăria Sectorului l Bucureşti
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de
distribuţie a gazelor naturale nr. Aviz de traseu emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorü
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telecom, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau construcţii, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

. realizare bransament nou de gaze naturale având Iungimea de 3,7 m (2,7
m în proiecţie orizontală) racordat in conducta de gaze naturale existentă in
carosabilul din str. Sfinţh Constantin i Elena, perpendicular pe aceasta.
BranamentuI de gaze naturale va fi montat îngropat în anţ deschis realizat prin
săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul i trotuarul
aferent imobilului çu nr. din str. Sfinţii Constantin i Elena, până Ia postul de
reglare-măsurare care se va amplasa Ia distanţa de 3,5 m de Iimita din partea
stânga a proprietăţii imobilului alimentat. Lăţimea anţului de pozare a
branamentuIui de gaze naturale proiectat va fi de 0.4 m, iar adâncimea minimă de
montare Ia capătul branamentului va fi de 0,5 m.

2. - urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a
constatat că pe traseul lucrărü, respectiv în trotuarul din dreptul imobilului cu nr
de pe str. Sfinui Constantin i Elena există platbandă de Iăţime 1,0 m, in care sunt
plante perene, dar nu există arbori plantaţi în aceasta.

Bd. Rega EIabeIa nr 47. cod paştaI 050013, sector 5, BucureşU, RomnIa

TeI: 021.30555.00
httpiiwww,pmb,ro



Tn urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau đe
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială,
refacerea piatbandei, inclusiv replantarea plantelor perene din aceasta (dacă acestea
sunt afectate de execuţia iucrăriior).

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu pianul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru
orice modif]care apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obhgaţia
solicitărü revizuirii înainte de începerea execuţiei iucrării.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

Red:D.V../ 3exJ04.1O.2018 - prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB

8R0c1208

DIRECTOR EXECUTIV,

ana POPA

D

Întocmit,

Insp. DIt@ĺSCU Q
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PRIMARIAMUNICIPJULUIBUCUREŞ11

Dkecţia de Mediu .. ....

ROMANIA
i Ü CI 20:8

IlR-?D1S J

Nr. 9144,9455/1661016,1663854!

Către : DI. — soiicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

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

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică a imobi/ului . A din
str. Johannes Keppler, sector 2, Bdcureşti

(

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1661016/17.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9144/18.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1663854/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9455/26.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: Racordare Ia reţeaua electrică a
imobilului nr. 39 A din str. Johannes Keppler, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, AvizuI favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de aproximativ 3,5m,
astfel:

• din stâlpul situat în stânga accesului, în trotuar, pe proprietate private Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiHor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POP&

E MEDJu

Red:PA./3ex.1041O2018 . prezenłul aviziî5šFřőstat pe ste-uI PMB
http:HwwwpmbrohnstJtuUUpńmahaídirectiUdirectia mcdJu!avi2e_artorun_consultare/avizt.arborijn_consultarephp pe data de
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PRIMÂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞTJ

Direcţia de Mediu

Nr. 961211664670/ & OCI 2O

Către : SC GRID S1TAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664670/27.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9612/28.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrănl: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Bârlogeni nr.
52, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planudlor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului CulturU nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma verificăiii efectuate pe teren în data de
03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12,19m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Bârlogeni, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• !ără afectarea arborelui existent în aliniament, situat în vecinătatea traseului Iucrărfl.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediĺitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
ţ) se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirealruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

ŔOMÂNIA
lol8 2rna SÁORÄTOnIM 1MPOEUNÁ

imobflul situat pe str Bârlogeni

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal C513, sector 5, Bucureşti, România
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- Având în vedere ceIe.constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!ntocmit:

J%sj&PARASCA

Red:P.R./Sex.-04.1O.201 8 - prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB
http://nw.pmb.roRnsUtutii/primari&directiiĺdirectia_mediuĺavize, arbori in consultareiavizt$rbori_in_consuItare.php pe data de

Bd. Regina EUsabeta nr 47, cod poştal 05c013, sectar 5, Bucureşti, România
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S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.
prin

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Obiectui Iucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungkea
Qhencea. ‘,sector 6, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY &R.L.
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1642560/13.07.2018 şi Ia Direcţia

nr.6460/16.07.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
nr.1664019/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9553/27.09.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “ Alimentare cu energie electrică a
imobfluiuŕ cu adresa Preĺungirea Ghencea nr 158, sector 6, Bucuresti' vă comunicăm
următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr.

plan de incadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorü
reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea se va realiza astfel:

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric MT
care se va manona pe cablul distribuitor de 10 kV aferent PA 1870 Staţia Drumul Taberei, intre
PT1813 - PT5131, cabtu existent în trotuarul din str. Prelungirea Ghencea, în dreptul imobilului
cu IE 227423. CabIuI electric de MT proiectat va fi montat subteran pe un traseu ce pornete din
trotuarul de pe str.Prelungirea Ghencea (în proximitatea accesului auto in incinta LIDL),
continuă prin acest trotuar până în str. Dihorului unde continuă prin trotuarul nr. impare din
aceasta, până Ia noul PT ce va fi amplasat pe terenul cu nr cadastral IE 234327. Lungimea
traseului reţelei electrice proiectate va fi de 350 mI, iar Ia execuţia acestuia nu va fi afectată
vegetaţia.

realizare două bransamente electrice JT, prin pozarea a două cabluri electrice de
la postul de transformare nou proiectat Ia firidele de distribuţie, contorizare i protecţie nou
proiectate aferente imobilului. Traseul branamenteIor electrice se va realiza pe teren
proprietate privată.

2. urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că pe traseul
Iucrării in domeniul public nu există vegetaţie. In proximitatea Iocului de maonare (trotuarul din
dreptul accesului auto în incinta LIDL) există spaţiu verde cu arbuti plantaţi, care nu vor fi
afectaţi de Iucrare.

PR!MĂRIAMUMClPIULUIBUCUREŞ11
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urma anaUiärii documenta úeous a constatărilor dn teren, in conlowůtat ni

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teiituiiul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei lucrării men(ionEa

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişäre sau detoaletare,
iarlafirTali2area Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea'iniţială.

Frezentul avii este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în CU
emis de Primăria Municipiuui Bucureşti împreună cu panul

anexă, vizat spre neschimbare i în baza planul de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i va
fi sancţíonată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Beneficiarul Iucrărfl, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor
menţionate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:D.v../Sex/D5.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Întocmit,
lnsp. DaalNESCU

10. 8ti 7ü'ő
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nr.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţieí nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

• *•

ŔOMÂN IA
1919 2oIaIsApnĂTÖ:M iMpEunA

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectuĺ Iucrării: “Extîndere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică
ansamblu rezidenţial din Municipiului Bucureti, sector 1, str. Zeletin, .

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A. prin
— împuternicit aI S. C. Best Electroproiect S. R. L.,

inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1659868/12.09.2018 şi Ia Dîrecţia de Mediu cu
nr.8972/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “ Extindere reţea elecţrică pentru alimentare cu energie
electrică ansamblu rezidenţial din MunicipiuIui Bucureti, sector 1, str.
Zeletin, nr.16' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei anexate Ia solicitare (certificat de Urbanism nr.
din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
dovada titlului asupra imobilului, teren iIsau construcţfl, plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric jt,
pe un traseu de Iungime 75 m în domeniul public. CabIuI electric este pozat în anţ deschis,
executat manual cu o Iăţime de 0,4 m, pe un traseu care pornete din postul de
transformare subteran— PTS 3975 existent in trotuarul din dreptul imobilului cu nr, de pe
str. Zeletin, va continua prin trotuarul nr, pare din str. Zeletin până in dreptul imobilului cu nr.

Ia firida de distribuţie i contorizare- FDCP care va fi amplasată in incinta imobilului
alimentat, cu acces din domeniul public.

2. urmare a verificării efectuate pe teren in data de 20.09.2018 s-a constatat că in
trotuarul din dreptul imobilului cu nr.18-20 din str. Zeletin, există plantaţi in alveole 2 ex.
Prunus cerasifera sp. (corcodus), 020-30 cm, h=5-7 m, aflaţi în proximitatea Iucrării.
Lăţimea trotuarului este de 1,5 m.

Nr.897211659868 i.z acr m

o

Bđ. Regh,a EflsbéW11t4ZďpştaID5OO13, sector5, Bucureşti, RomMIa

TeI; 021.30555.00
http:i/w.pmb.ro



În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţ(iior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului denđrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea
pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţîonate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia vedhcăńle
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea matedalului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor, existând riscul secţionărH acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în CertiHcatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă i in baza planului de coordonare avizat de administratohi reţelelor tehnico
edilitare, Pentru orice modiűcare apărută in traseul Iucrărií ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

P?ezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii. l

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maria a POPA

Întocmit,
Insp. Daniela )LÓINESCU

Üücj20-
Red:D.V.J3ex./03.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

httpJ/w.pmb.roiinsiitutii/primaria/directií/directia mediu/avize arboh in consultarelavize arboń ín consultarephp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
9l9 ZDIB I sÁrmAin:M MEUNA

Nr.933511662196 i.2.&i 20F

CĂTRE,
&C. AW PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. PoIizu
sector 2, Bucuresti"

Ion n

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. pentru
ENGIE ROMANIA SA, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662196/20.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.9335/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl “8ranament de gaze naturale pe str Polizu
Ion nr.20, sector 2, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr, ‚‘ din
04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturdle nr, emise de Distrigaz Sud Reţdle, Memoriu tehnic, acte
doveditoare asupra titlului imobilului teren/construcţU, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie
Muntenia, RADET Bucuresti, Luxten; Netcity-Telekom, Telekom Romania
Communicätions SA, Clasarea notiflcării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti), Iucrarea constă în

. realizare branament de gaze naturale pozat subteran cu Dn32 mm
Iungime L9,2 m (8,2 m în plan orizontal), racordat Ia conducta de gaze naturale
existentă în carosabilul din str. Polizu Ion, aproape de trotuarul nr. impare,
BranamentuI de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în anţ deschis, iar
traseul acestuia va traversa parţial carosabilul i trotuarul aferent imobilului cu nr.20
din str. Polizu Ion, până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, Ia
Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. urmare a verificădi efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a
constatat că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. -.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificădlor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţhlor verzi de pe tehtońul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Menţionăm că Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea
iniţială.

Bd. Regia EIabeW nr. 47, cod poştal 05C013, sedor5, BuaJreştĘ Röm&Ia

TeI: 021.305.55.00
http.ţÍwwv.pmb.m



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
CerUficatul de Urbanism nr din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii1înainte de începerea execuţiei Iucrării.

NerespectaFea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

9.\

*

intocmit,

Insp. DaOINESCU

RedD.V../ 3exJ05.1O.2018 - prezentul avíz a fast postat pe site-ul PMB -—

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
Igle 2OlBISÂPDATDLM IMPPEUNÄ

662213! !.
CÁTRE,

S.C. AW PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2 Bucuresti

Spre ştUnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronich nr.44, sector 2, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Nemira ‘%t sector
2, Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. pentru
ENGIE ROMANIA SA, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662213/20.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.g336/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Branament de gaze naturale pe str. Nemira
nr.8B, sector 2, Bucureti' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Ordin de Iucru, Acord de acces i Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale nr, l emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu ehnic,
Dovada titlului imobilului, terenlconstrucţH, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorfl
reţelelqr tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuue Muntenia, Luxten, Netcity
Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificărh
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti), Iucrarea
constă în

• realizare branament de gaze naturale pozat subteran cu Dn=32 mm
Iungime L=3,5m, racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din
str. Nemira, aproape de trotuarul nr. pare. BranamentuI de gaze naturale proiectat
va fi montat îngropat in sanţ deschis, iar traseul acestuia va traversa parţial
carosabilul i trotuarul aferent imobilului cu nr.8B din str. Nemira, până Ia postul de
reglare-măsurare care se va amplasa in flridă, Ia Iimita de proprietate stânga a
imobilului alimentat.

2. urmare a verif]cării efectuate pe teren in data de 03.10.2018 s-a
constatat că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizărU documentaţiei depuse i a veriicărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Menţionăm că Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea
iniţială

Bd. Rega EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureştŁ Rom&,a

TeI; 021.3055500
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaietare.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specif]cate in
Cer[ificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu pianurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirh inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

intocmit,

Insp. DiaESCU

Q

o

Red:D.VJ 3exţ05.1Q.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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f1J9 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ul

ŔOMÂNIA
Direcţia de IVIedi u 191B

Nr. 955511166435411 12, OCJ 2ď1

Către: SC Avi Prod Grup SRL

Strada Ghiocei nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardut Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada Vorniceni

i . ‘, sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1664354//26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9555//27.09.2018 prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Branament de gaze naturale

pentru imobilul din strada Vorniceni nr. 30, sector 1, vă comunicăm următoarele:

• conform documentaţiei depu1 (Certificat de Urbanism nr. 187/8TEIDD/V/14532 clin

data de 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1 impreună cu planul anexat, vizat spre

neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notiflcărfl 01.08.2018), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 1Dm, perpendicular pe imobilul nr. 30 Ia o distanţă de 3m faţă

de Iimita de proprietate cu imobilul nr. 28A;

• urmare a verificării pe teren din data de 02.10.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe

(3 — traseul Iucrăńi, in plantaţie de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu

numere postale pare, trotuar cu o Iăţime de 1 m i platbanda o Iăţime de 1 m, astfel:

o imobil nr. 30, Ia distanţa de 4m faţă de imobiIuI nr. 28A:

- 1 exemplar din specia Acer(arţar) e lDcm, h 3-4;

Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, avănd obligaţia anunţării

Bd. Regha Eabcta nr 47, cod poştaJOSOOl3, sedor5, Buaireşti,
România

T&: 021.305.55.00
hUviŕ.ww.Dmb.ro
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đirecţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

în proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrotogic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI
puţin lm faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăciniior, depunerea pământului sau
altor mateńale pe suprafaţa aliniamentului stradal sau rănirealwperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite
protejarea sistemului radicular aI arborelui, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea
mateńaiului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicităń punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate1 nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia fnaIizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia inlocuirii
exemplarulut uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH produse prin
prăbuşirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrăńi aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarej celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată onform art.
4, IiŁ b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărH revizuirfl înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate în
Certificatul de Urbanism nr. 18718TE1DDN114532 din data de 03.07.2018 emis de
Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de

- -—

.-.— valabilitate 1 an de la data emiterii. — (3—
DIRECTOR EXECUTIV,

___-

--— -

Simona-MariańÁîţ
— -

Întocmit

tî -Y Claudiaistrătescu
C.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• .. .

ŘOMÂN IA
lOlB 2018 ls rATÖ::M Mp0EL,NĄ

Nr.9976116683521 2JÇ1 2Qf

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Bulevardul Uverturii nr.194-200, et.3, sector 6, Bucuresti

Spre gHnţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referilor Ja Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branament pe
DrumuI Gura Putnei I pe drumuri de servitute, Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1668352/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9976/09.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrărü" Extindere conductă gaze naturale şi bran.şament pe Drumul Gura Putnei i pe
drumuri de sewitute, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism nr. din
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Soluţie de
acces Ia sistemul de distribue a gazelor naturale nr, emise de Distgaz
Sud Reţele, Memoriu tehnic, Dovada titlu asupra imobilului, teren i/sauconstrucţh, Aviz de
traseu emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 Bucureti, clasarea
notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă în

Extindere conductă de gaze naturale MP PE 100 SDR11 Dn 9Omm din conducta
de MP Dn 9Omm proiectată pe drumul de servitute cu nr. cadastral IE 230084 (pentru care
Primăria Sector 3 a emis cu nr. 1249/30.05.2018). conducta de gaze naturale proiectată va
fÎ montată subteran în drumul de servitute_cu IE 230084, apoi prin str. Dwmul Gura Putnei
i traseul conductei va continua prin drumul de servitute cu IE 228917 (alee de acces), până
în dreptul imobilului cu nr. IE 228914, unde va avea cap temiinal. Lungimea conductei de
gaze naturale proiectată va fi de 454,0 m, iar aceasta va fi pozată subteran prin săpătură in
anţ deschis cu Iăţimea de 0,4 m i adâncimea de 1,2 m.

. Realizare branament de gaze naturale pozat subteran, cu Dn 4Omm i Iungimea
L=9 m, pentru imobilul cu nr. cadastral IE 228915 (Drumul Gura Putnei nr.34-36, fost 32-34,
Iot 3). Bransamentul proiectat va fi racordat în conducta de gaze naturale proiectată pe
drumul de servitute cu IE 228917 (alee de acces), iar traseul acestuia va străbate carosabilul
drumului de servitute până la PRM — Postul de reglare —măsurare proiectat ce va fi amplasat
in incinta imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărh, pe marginea drumului de servitute cu nr. cadastral IE 230084 (parţial asfaltat)
i pe rnarginea str. Drumul Gura Putnei există vegetaţie crescută spontan (parţial asfaltat).

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor verzi de pe

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 05D013, sectar5, Bucureşti. Romănia
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Menţionăm că Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Precjzăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate in Certificatul de

Urbanism nr363R1631175 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrärü
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirü înainte de inceperea execuţiei
Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ĺi sancţionată conform arĹ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma(ana POPA

çS R/Ą

n
‘;Ę :H!/

-v p

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:DV.J 3ex./1O.1O.2015 . prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.8685, 9736I16576l25l665835I..).9.%?h?
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ŔOMÂN IA
1015 20151 SAPBÂ000IM MSPEUNA

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Bulevardul Märăe$i nr. 28, BL 1, Sc. 1, Et.2, Ap.7, Sector 4, Bucure i

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 4
Direcţia Qospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

Scopul Iucrărü: ‘Branament de gaze naturale Ia imobilul situat pe str. Drumul
GiJăuIui -‚ sector 4, Bucuretľ

-o

Având în vedere solidtarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT
COMPANY S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1657612/05.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8685106.09.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1665835/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9736/03.10.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Branament de
gaze naturale Ia imobilul situat pe str. Drumul GiIăuIui nr. 136-138, sector 4,
Bucurę$i' vă comunicăm următoarele: i

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.
emisă de Distrigaz Sud Reţele, Certificat de mo$enitor Iegal

nr. Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din
cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notiflcării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorii
reţelelor edilitare: E- Distńbuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în:

. realizare branament de gaze naturale noi, individual, pozat subteran, cu
Dn 32 mm, racordat Ia conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str.
Drumul Gilăului, pe partea nr. pare. Bransamentului de gaze naturale proiectat va
avea Iungimea L3,5 m (2,5 m în plan orizontal) i va fi executat perpendicular pe
conducta de gaze naturale unde se racordează. Traseul acestuia va traversa parţial.
carosabilul i trotuarul aferent imobilului cu nr până Ia PRM — postul de
reglare-măsurare care va fi amplasat în firidă, Ia Iimita de proprietate a imobilului
alimentat cu acces din exterior. Pozarea subterană a bransamentului se va realiza în
anţ executat prin săpătură manuală, iar lăţimea anţuIui va fi de 0,4 m şi adâncime
de 1,0 m.

2. Urmare a veriflcării efectuate
pe traseul Iucrării există vegetaţie
imobilului alimentat, iar în interiorul

pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că
sub formă de Iiane Ia Iimita de proprietate a
proprietăţii sunt arbori (Robinia sp.- salcâm) a

Bd, Rega Elisabeta nr 47, cod paştal a50013, sedor5, Bucureşti, RomânIa

TeI: 021.305.55.00
http:ilwww.pmb.ro



căror amplasamenUdiametru trunchiului nu a putut fi vizualizat din cauza vegetaţiei
abundente de Ia Iimita de proprietate.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

La executarea Iucrărilor, constructorul va respecta prevăzute SR 851/1997 —

Reţele tehnico-edilitare, Condiţii de amplasare i NTPEE/2008 - Norme Tehnice
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, cu privire Ia distanţele faţă de arbori.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sector 4
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare
apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii
acestuia inainte de inceperea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon POPA

intocmit,

Insp. Daniela VO,JpJESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •íi
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1919 2fllS I SAIOATOP: M I MPP[ UNA

Nr. 176511160668611

Către: SC APA NOVA BUCURETI SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Stefan ceI Mare, etajele 6-9, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua ElectronicH nr. 44, sectorul 2, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobflul din strada Intrarea

Andronache L . ‘)sector 2, Bucureşti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1606686//12.03.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 1765//13.03.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate privind executarea Iucrărfl Racord de canalizare pentru imobflul din strada

4 Intrarea Andronache nr. 36, sector 2, v$ comunicăm următoar&e:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 247/13A din 10.11.2017 emis

de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu

tehnic, Clasarea Notiflcărfl rr. /19.01.2016), Iucrarea se va executa pe o Iungime de

8m, perpendicular pe imobilul nr. 36, din conducta existentă în carosabil, pe partea

imobilelor cu nr. potaIe impare;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2018 s-a constatat că există

aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 36, paralel cu acesta, de Ia Iimita de proprietate

cu imobilul nr. 36, cu plante perene plantate.

Tn urma analizărU documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuţia acestei

Iucrări.

Se i evita depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentul stradal, Ia

finalizarea Iucrărfl având obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Bd. Regina EIabeta nr 47, d poştal 05c013, sedor5, Bucumşti, Rom&a
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Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

195/2005 privind protecţia mediului, prin care se interzice schimbarea destinaţiei

terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de

urbanism, ulterior reaiizărfl ĺucrăńi (12 Iuni de la finalizare) se va verifica starea plantaţiei

de aliniament stradal, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea

acesteia) sau neađucerea terenului Ia starea iniţială, se vor aplica măsuńle Iegale din

actul normativ menţionat mai sus.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulteńor emitehi acestui aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuińi înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul

de Urbanism nr. 247/13A din 10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu

pianul anexat, vizat spre neschimbare si are termen de valabilitate 1 an de Ia data

emiterii.

intocmit

Claudia Istrătescu
i ĺ70
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
l O l P 2010 LI2AŢCrVM It.IPPE LIN,

Nr.6227,954711641223,16640341

CĂTRE,
S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucuresti

prin

Scopui ĺucrădi: “Alimen tare cu energie
Cremeniţa. sector 2, Bucureti"

Bd. RegUia EIabeta nr. 47 cod poştal 050013, sedars, Bucureştt Románia

T€I; 021.305 55.00
—-—httpkňnv.pmb.ro

electrică a imobilului cu adresa str

Având în vedere solicitarea depusă de &C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. prin
ímputernicit ‚ inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1641223/10.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6227/11.07.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1664034/26.09.2018 şi Ia Djrecţia de Mediu cu nr.9547127.09.2018 prin care se soIictă
emiterea avizului de specialitate pbntru obţinerea Autorizaţiei de Construire privind executarěa
Iucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremeniţa nr.5, sector 2,
Bucure$ŕ'ţ vă comunicăm următoarele:

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr.

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, clasarea Notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr. ‚avize individuale emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă în

Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice jt,
alimentate din postul de transformare PTAB 4959 existent pe str. Cremeniţa nr. ‚ pe un
traseu ce străbate trotuarul nr. impare din str. Cremeniţa până in dreptul imobilului cu nr. de
unde traseul se va executa pe terenul proprietate imobil nr ‚ până Ia nole FDCP-uri prevăzute
a se realiza in incinta. Lungimea traseului Iucrădlor va fi de 280 m.

2. Urmare a veriflcăńi efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că in
proximitatea traseului reţelei electńce proiectate există:

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0= 3Ocm, h= 7m, aflat Ia Iimita de proprietate cu imobilul având
nr. cadastral IE 204475;

- .2 ex. arbuti multitulpinali cu h= 3m, aflaţi de asemenea, Ia Iimita de proprietate cu
imobilul având nr. cadastml IE 204475;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, 0=20-25 cm, h= 10-12 m;
— .-- ——-——.—-— - 1 ex. . Fmxinus sp.(frasin), 0=20 cm, h= 10-12 m;

- 1 ex. Ailanthus alttisima sp.(fals oţetar), 0= 20 cm, h=8 m;

:.:.:::‚.
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- 1 ex. Catalpa sp.(catalpa), 0=45 cm, h=12 m, bitulpinal;
- 1 ex. Morus sp.(dud), 0=60 cm, h= 15 m, plantat în alveolă, Ia Iimita de proprietate cu

imobilul nr. 13-15;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, plantat în alveolă, in aliníamentul trotuarului;
De asemenea, există 3 alveole neplantate În dreptul imobilelor cu nr.
In urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritohul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrărb, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm - 1.5 m
faţă de arborb din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 ReţeIe edihtare subterane.
Condiţii de amplasare, evităndu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor
materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte
materiaie;

In cazul în care nu sunt respectate condiţble menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verif]cările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arbońlor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea matedalului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, precum i a celor specificate in Fia çle soluţie nr. emisă
de E-Distńbuţie Muntenia SA. Pentru orice moditicare păwtă in traseul Iucrărh ulterior emiterii
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.

Beneficiawl Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători execuţia Iucrărilor precum
i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ti sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

- Simona-MrianaPOPA

0•

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:DVi3exJOŠ.1O2018prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
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Nr. 912511661005

CĂTRE
S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.

prin
S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,0401191 sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Obiectul ĺucrării: uaündere reţea în vederea alimentării cu energie electrică a ansambluiui
rezidenţial din Municipiul Bucumti, sector 6, str.Piscul Crăsani,

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E
DistribuUe Muntenia &A. înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1661005/17.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9125/18.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl “Extindere reţea în vederea alimentărü cu energie eĺectricö a ansambĺuiui
rezidenţial din Municipiul BucuretL sector 6, str. str Piscul Crăsani nr 37A°, vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de(Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr. ‚ Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Contract de vânzare autentificat cu nr. ‚ plan de încadrare in zonă, plan de
coordonare avizat de administratońi reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea se va realiza astfel:

realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu de JT din
postul de transformare realizat conform TRD nr. 538793, până Ia flňda de distribuţie i
contorizare — FDCP care va fi amplasată pe proprietatea beneflciarului. Traseul de pozare a
reţelei electrice proiectate pe domeniul public are Iungimea de 351 m ęi va pomi din postul de
transformare, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Piscul Crăsani, până Ia imobilul cu nr.

Ia Iimita de proprietate cu imobilul de Ia nr. . CabIuI electric va fi dzat subteran Ia
adâncimea de 0,9 m i respectiv 1,2 m Ia subtraversări, în anţ executat prin săpătură cu
Iăţimea de 0,5 m.

2. Urmare ą verificărh efectuate pe teren in data de 08.10.2018, s-a constatat că pe traseul
Iucrării in domeniul public nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

în urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrárii mentionate.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia flnalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Ceńificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu pianul anexă Ia acesta i in baza planul de coordonare avizat de administmtońi reţelelor
tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrădi ulterior emiterb acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i va
fĺ sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea ceior
menţionate in prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

oDIRECTOR EXECUTIV,

POPA

1
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ROMANIA
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is,OCT 7i?
Nr. 4441, 960111628957, 1664643/

CĂTRE,
S.C. APA NOVA S.A. BUCURETI

p d n
&C. TPFINGINERIE S.R.L

Bulevardu( AL 1. Cuza, nr.44, et4, ap.10B, sector 1, Bucure$i

Spre ştflnţă:
Administraţia Străzilor Bucureti
Strada Domniţa Ancuţa nr.1 • sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Înlocuke reţea publică de canalizare pe str. Fetiţelor, sector 3,
Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCURETI prin S.C.
TPF INGINERIE &R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1628957/29.052018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.4441130.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu
nr.1664643/27.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.9601/28.09.2018, prin se solicită emiterea
avizului de speciaľtate privind executarea iucrărh Inlocuire reţea publicä de canalizare pe str.
Fetňelor, sector 3, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
20.12.2017 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti impreună cu planui anexă, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu emis de Administraţia Străziior, Ciasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, pian de coordonare avizat de administratorü
reţeieior tehnico-ediľitare i stradaie, pian de încadrare în zonă), iucrarea se va eecuta astfei

inlocuirea reţelei pubľce de canaľzare Dn 30 cm de beton, existentă în carosabiiui
din str. Fetiţelor, pe aceiasi traseu cu ceI existent Canahzarea nou proiectată va descărca

O
apeie uzate în coiectorui ovoid 100/500 cm beton de pe Caiea Căiăraiior. iniocuirea reţeiei de
canahzare existente se va face prin săpătură deschisă pe o iungime de 159,0 m, intre cămineie
CV ( intersecţia str. Fetiţeior cu str. Prof. Mitriţă Constantinescu) i CV (intersecţia str Fetiţeior
cu Caiea Căiărasiior);

• Reahzare cămăsuire conductă existentă in carosabiiui din str. Fetiţelor, pe o iungime
de 15,0 m, până ia Ov ex. (ovoidui existent în caiea Căiăraiior);

• Reaľzare cămine de vizitare noi, prefabricate din beton — 40 buc, amplasate în
carosabfl pë canaiui proiectat;

• Guri de scsurgere — 8 buc, ampiasate ia marginea carosabiiuiui, iangă bordură;
• Racorduri Ia reţeaua de canalizare — 20 buc (aferente imobiieior nr. 2,4,8,10,12,14,

16, 1BA, 20, 22, 24-26,l9bis, 19, 17A-B, 15,13, 11, 9, 7, 5), Săpătura pentru traseui
racorduriior de canal va avea iăţimea de 0,8 m.

• Reahzare cămine de racord noi- 10 buc, amplasate pe proprietatea imobileior;
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.062018, s-a constatatcă:
- ia intersecţia str. Fetiţeior cu str. Prof. M. Constantinescu, spre str. Vasiie Lucaci

există un scuar cu vegetaţie i arbori plantaţi în acesta, care nu vor fi afectaţi de iucrare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 05C013, seclor5, Bucureşti, Romănia
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Ątt
— pe đomeniűl privat aterent imobilukü nr S a imita de vroonetate cu Ôomeniul publtc

există 4 ex. Fraxinus sp( frasin) ‚ 0=40-50 cm, h=15-16m si 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=30 cm,
h15

ln urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.&M.B. nr.304/2009
privinđ aprobarea Normęlôr de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- În proximitatea arboriior/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu đistrugă sistemul radicuiar al
materiaiului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantui va lua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeJe edilitare subterane, Condiţii de amplasare,
evitändu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utiiajelor din dotare.

ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventuaiele pagube produse prin prăbuşirea materialuiui dendrologic, Dacă la verificările
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inciusiv refacerea
spaţiilor verzi afectate de lucrare.

Deoarece lucrările de inlccuire a reţelei publice de canalizare pe str. Fetiţelor se vor
executa pe străzi aflate în Zona Protejată 3 — Calea CălăraiIor i parţial Zona Protejată 38
Labirint, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
ldentităţii Naţionaie.

Beneficiarul i executantul lucrării sunt direct răspunzătoń de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specĺficate în Certificatul de
Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice madificare apărută in traseul lucrării
uiterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea
execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
lnsp, Daniela VOINESCU

Rad:D.v.J4ex./08.1 0.2018- prezontui aviz a foşţ postai po site-uI PMB
ht://www.pmb.roĺinstiiutii/primaria!ďrectii/direclia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data do
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Direcţia de Mediu
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Spre ştünţă:

S.C. APA NQVA S.A. BUCURETI
prin

S.C. TPF INGINERIE S.R.L.
Bulevardul AI. 1. Cuza, nr.44, et4, ap.1OB, sector 1, Bucureti

Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Administraţia Străzilor Bucure$i
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: înlocuire reţea publică de apă potabflă pe str. Ion Mincu, sector 1,
Bucuresti"

Avănd în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NQVA S.A. BUCURETI prin S.C.
TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1628971/29.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.4451i30.05.2D1B, completată cu documentaţia inregistrată la RM.B. cu
nr.1664652/27.09.2018 Ia Direcţia de Mediu cu nr.9598/28.09.2018, prin se soIictă emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrării a Inlocuire reţea publică de apă potabilă pe
str. Ion Mincu, sector 1, Bucureti' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, clasarea Notificărfl nr emisă de Agenţia pentru
Proteąia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico
edilitare i stradale, plan de incadrare în zonă), Iucrarea se va executa astfel

• Înlocuirea conductei de apă potabilă Dn 100 mm existentă pe str. Ion Mincu (între
str. Clucewlui i os. Kiseleff Pavel Dimitrievici), pe aceIai traseu cu ceI existent in carosabilul
str. lon Mincu, pe partea imobilelor cu nr. potaIe pare. Adăncimea de pozare a noii conducte
va fi de 1,5 — 2,40 m, săpătura sanţului de pozare se va executa manual sau mecanic, cu o
lăţime de 017 m. Noua conductă de apă potabilă va avea un traseu de L=330,0 m i se va lega
Ia conductele existente astfel:

- in căminul de vane existent pe os. Kiselefľ Pavel Dimitrievici cu legătură Ia
conducta Dn 200 mm din fontă (amplasat in carosabil);

- in căminul de vane exisient Ia intersecţia str. 1. Mincu i str. Barbu Delavrancea, Ia
conducta de serviciu Dn 100 mm din fontă existentă pe str. Barbu Delavrancea, in
carosabil;

- în căminul de vane de Ia intersecţia str 1. Mincu i str. Clucerului, cu Iegătură Ia
conducta de serviciu dn 200 mm din fontă, existentă în galeria edilitară din str.
clucerului.

Execuţia unui nr de 4 hidranţi de incendiu subterani cu vanele aferente, amplasaţi Tn
trotuar/spaţiu verde;

Bd. Regina EIabe nr 47. cod poştal O513, sedS, Burqti, Român
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• Refacerea unui nr de 8 branamente (pt imobilele.6, 6A, 10, 5-7, 9, 11, 17,19) i
refacerea legăturii la noua conductă pentru un nr de 7 bransamente. Căminele de branament
aferente se vor amplasa pe proprietatea imobilelor;

Realizarea unui nr. de 3 cămine prefabricate din beton în carosabil, aferente
conductei proiectate;

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 30.06.2018, s-a constatat că pe str
Arh. lon Mincu, există plantaţie de aliniament pe ambele trotuare. ln proximitatea traseului
Iucrăhlor de execuţie a branamenteIor/hidranţiIor s-a inventariat următorul material
dendrologic:

- în vecinătatea locului de amplasare al hidrantului Hp2, la distanţa d2,0 m, există
plantatin alveolă un ex. Tilia sp.(tei), O=lOcm, h=4,0-5,0 m;

- in vecinătatea branamentuIui nr. 8 (pt. imobil nr.8) Ia distanţa d2,0 m de poarta de
acces în imobil există un ex. Tilia sp.(tei), ®=5Ocm, h=8,0-9,0 m plantat in alveolă ?n aliniament;

- in trotuarul din dreptul imobilelor 3r6 i Br6A există plantaţi in alveole 2 ex. de Tilia
sp. (tei) — puiet, @=7 cm, h=4,0-5,0 m

In urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nç.30412009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat execuţiei iucrării menţionate, asťel:

- În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condšţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- ln timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m- 1.5 m faţă de
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edŕlitare subterane. Condiţii de amplasare, CDevitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor
sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzătoń de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrăńi) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi ob)igaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Preciflm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,
iar la finalizaea lucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţiblă, inclusiv refacerea
spaţhlor verzi afectate de Iucrare.

Deoarece Iucrările de inlocuire a reţelei publice de apă potabilă pe str lon Mincu se vor
executa pe străzi aĺlate in Zone Protejate, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului
emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Beneficiarul i executantul lucrărh sunt direct răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de
Urbanism nr din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării
ulterior emiteńi acestui aviz, aveţi obligaţia solicităńi revizuirii acestuia înainte de începerea
execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) —;
din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

-____

_____

Prezentul aviz are termen devalabilitate 1 an de la data emiterii.
-

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MăřiWäPOPA

Red:D.V.J4exjOS.10.2018 - PMB

Întocmit'
Insp, Daniela VO NESCU

Bd. Regina EIabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Buaireşli, ROm&a
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Direcađe Media - - -:

ROMANIA
- n, q.'. Äfl&rc,t' r..rrt.ra

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA — solicită ridicarea exemplarului de
Ia registratura PMB

Spre ştflnţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr. 5-7 sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Vasfle
Lucaciu sector 3, Bucureşti

Referitor ta cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1658419/07.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8817/10.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Vasile
Lucaciu nr. 1O5-1O7 sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificădi efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s
a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Lucaciu, perpendicular, până Ia
aproximativ 1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aflniament.

In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protęcţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiulyi Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Q Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i numai însoţit
de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECU i -.

Simona-MaHPkk .. ‚

Red P R/3ex/10 102 l8 re ostat pe site uI PMB
http //w%nN pmb ro/institutwprimari ecttamediuĺavize arbori ‚n consuItare/avize_arborijnçonsuItare php pe data de

Nr. 8817116584191
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Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electrică publică a imobUului situat în Intrarea
Navigatorilor sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregtstrată Ia P.M.B. cu nr. 1658828/10.09.2018 şi Ia
Direcţta de Mediu cu nr. 8875/11.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racordare Ia reţeaua electrică publică a imobflului situat în Intrarea
Navigatorilornr. 4, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Valului (cămin de inspecţie existent),
intersecţie cu intr. Navigatorilor, în carosabilul intr. Navigatorilor (cămin de racord
cu rol de disipare a energiei).

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicităńi revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

Nr. 8875116588281

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl

postat pe site-uI PMB

Întocmit
SCA

Bd. Regina E!isabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Rcmânia
TeI: 021 .305.55.00
http:i/www.pmb.ro
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Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Str. Mără.şeti nr. 28, sector 4
E-maU:

Spre ştUnţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Grăditea sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1659690/12.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8969/13.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Grăditea nr. 4, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de trseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul i trotuarul str. Grădistea, pe partea nr. impare,
perpendicular, până Ia aprovimativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul aferent trotuarului traseului.
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănire&ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Sucureşti, Románia /
Tel: 021.305.55.00
http:i/www.pmb.ro
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

Menţiońăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarnaY9PA

Întocmit« Lj'iťh: 1 Ins$oxana
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică
a imobflului situat pe str. Qastei .r ;‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659867/12.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8973/13.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere re'ea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică a
imobflului situat pe str. Qastei nr. 10, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificărfl efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 84m, astfel:

• Din T4068 situat în trotuarul str. Oastei, pe partea cu nr. pare, prin trotuar, până la
Iimita din partea dreaptă a imobilului alimentat.

• tără afectarea vegetaţiei existente în platbandele aferente trotuarului traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

O Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărU, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 8973116598671
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Având în vedsre cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea IucrărHor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform Ht.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, IiŁb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii i numai însoţit
de avizul Ministerului Culturii..

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
IoSCA
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RedP.R./3ex-lO.lQ.2O1 8 - prezentul aviz a fost postat pe &te-uI PMB
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Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Romănia
TeI; 021.305.55.00 int. 4016
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Către sc GENERAL MPM IMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7 sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
Drumul Gura Făgetului ipe drum de servitute, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1659897/13.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9007/14.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi bran.şamente pe
Drumul Gura Făgetului I pe drum de servitute, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în
urma verificărfl efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 11 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumul Gura Făgetului din dreptul imobilului
cu nr. 79, prin carosabil, pe drumul de servitute, până Ia aproximativ 3m faţă de
Iimitadin partea stângă a imobilului nr. 69 din Drumul Gura Făgetului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma analizării dosarului, în ponformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privinçi

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

Q cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărU revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţicnate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIVr-.
Simona-Mariana pQWÍ v%

/%j % ;!

Aed:P.R./3ex./1 0.10.2018 &eţaviz a osIşit pe şite-uI FMB
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Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Str. Măr$etinr. 28, sector 4
E-mafl: instantconstruct2O @yahoo.co. uk

Spre ştflnţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18, GrandArena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţia a gazelor naturale i branamente pé
Drumul BineluĄ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1660179/13.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9010/14.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţia a gazelor naturale i branamente pe
Drumul BineIui sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 57m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul (drum neasfaltat) Drumului Binelui, în dreptul
imobilului nr. 244, prin drum, până Ia Iimita din partea dreaptă a imobilului nr. 252
din Drumul Binelui.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentu!ui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

3

.1

Nr. 9010/1660179/

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXEC'
Simona-Mariana

ReďP.R./3exjlO.IO.2018-

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, România
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Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Magnoliei r sector 2,
Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 166050611409.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9069/17.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărH: Branşament de gaze naturale pe str. Magnoliei nr. 71, sector 2, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordudle individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificădi
efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 11 ‚4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Magnoliei, perpendicular, până Ia
aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
-‘ solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUŢ$VI%
Simona-Mariana p

/ 4,
1v fl

>

Red:RR./SexJlO.1 0.2018- prezentut aviz a Iost postat pe site-uI PMB
httpiĺwww.pmb.ro/institutiuprimariaJdirectiWdírecUą_medki/avize.;rbori .ŕn .consultareĺavizearbori_in_consultare.php . pe data do Ć'>

Nr. 906911660506/

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail:

Întocmit:
SCA
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUWREŞ11 Lc:
DiFecŞad9Meu . -

-

ROMANIA
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Nr9071116605081

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1
E-maU:

Spre ştünţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaIe pe str. Doamna Ghica
sector 2, Bucureşti

Referitor a cererea dvs., înregistrată a P.M.B. cu nr. 1660508/14.092018 şi a
Direcţia de Mediu cu nr. 9071/17.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pe str. Doamna Ghica nr. 64 A,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificărU efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 27m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul din Aleea Bistricioara, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există dale înierbate.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Q Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTľ
Simona-Mariana P

Intocmit:

RrcA

Red:P.R./3ex./1Q.1O.2019 - prezenturiMerpostat pe site-uI PMB
htĺp //www pmb ro/Instltutilĺpnmarl&dJrectllĺdlrectla mediuJavize arbon ‚n consuttare/avrze arborincansultare php pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. ccd paştat 05C013, sedor5, BucureştL Románia
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Către:SC APA NOVA SA
Str Tunari nr. 60, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşamentde apă .şi racord de canalizare
str. Robăne.şti sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662024/20.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9331/21.09.2018, prin care soflcitaţi avizul de speciaitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de apă $ racord de canalizare pentru imobilul situat pe
str. Robăne.şti nr 43, sector 1 °‚ conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

indíviduale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministewlui CulturU nr.
J12.09.2018, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma

verificărU efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de Bm (bransament) + 6m (racord), astfel;

• din conductele existente în carosabilul str. Robăneti, perpendicular, până Ia
Iimita din partea stângă a Iimitei de proprietate.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie .a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Q Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului
solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea cełor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentuĺ aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EX
Simona-Mari, - î'oPk°\

Red:P.R./Sex.J1O.1Q.2018 .îożén aviz a fost postat pe sile-uI PMB &
hltpi/www.pmbr&insututütpdmariaídirectiVdirectia mediu/avize arbori inconsuttare/avze_arboriJnconsuItarephp pe data de

t PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTĺ
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Nr. 933111662024/ C1 ‘?i?

pentru imobilul situát pe

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

!ntocmit:
SCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Ş)fl41

Nr.93321i 662025

••••. •.

4:

ŔOMÂNIA
1918 101S IĘlÁT:MIMQtçJ,)Ą

CĂTRE,
APA NOVA BUCURESTI S.A.

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Stefan ceI Mare, et.6-8, sector 2, Bucureti

!n atentÎa Doamnei Cârjan Alina

Spre giinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI
DiRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, Bucuresti

Reťeritor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabflă Ia imobHul situat pe str. Iarba
Câmpului ‚ sector 4, Bucuresti"

Avănd în vedere cererea depusă de APA NOVA BUCURESTI S.A., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1662025/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9332/21.09.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü “Branament de apă
potabdă Ia imobflul situat pe str. Iarba Câmpuiui nr.59, sector 4, Bucuresti", vă comunicăm
următoarele:

1. Confornj documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
18.05.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul Primăriei
Sector 4, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud
Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Telekom Romania Communications SA, Luxten, Clasarea
notiticărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, contract
de vânzare-cumpărare cu incheiere de autentificare nr. ‚ plan de incadrare în
zonă), Iucrarea constă in:

realizare bransament de apă potabilă nou, pozat subteran, având diametwl Dn 20
mm i iungimea L=9,0 m. BranamentuI de apă potabilă proiectat va fi alimentat din reţeaua
publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str.Iarba Câmpului, în apropierea
trotuarului aferent numerelor pare. Traseul branamentuIui đe apă potabilă traversează parţial
carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. ‚ până Ia căminui de branament ce va fi
amplasat în incinta imobilului alimentat, aproape de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a vedflcării efectuate pe teren in data de 08.10.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrărfl executat pe domeniul public nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

In urma analizărb documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia Hnaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Cedificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti impreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării

Bđ, Rega Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectDr 5, Bucureşti, România

TeI: 021.3055500
http:/íwww.pmb.m



ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de inceperea
execuţiei lucrării.

Beneficiarul i executantul Iucrărfl sunt direct răspunzători pentru Iucrările executate i
de respectarea prevederilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţíonată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor đe protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

POPA

lnsp. Daniela VOINESCU

- o

6OCŢ 23:s

Red.fl.V.J ŞexJlQ.1O2015 - prezentul aviz a fost pstat pe site-uI PMB

hIip:Unvpmbro/insUtutiiipńmańaIdirecIiiidirectia mediu/avize arbod in consoItpr&av a,Dad In ccnsultare.Dhp

pe data de

o

Întocmit

Ed. Regbia ĘIabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor5, Bucurşli. Rom%ia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.93331 1662204

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A.

pri n

••.••

ŔOMÂN IA
191R 21R I SĄPBĂŢOPIM MPPEUNÄ

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector2, 021968, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturale pentru
Drumul PIaiuI Comului ‚ sector 1, Bucureşti"

imobilul din str

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L.., inregistrată Ia PMB. cu nr1662204120.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9333/21 .09.201 3, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrăńi Branament de gaze naturaIe pentru imobUul din str.
Drumul PIaiuI Cornujui nr.1O-14) ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei dusa(Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distńbuţie a gazelor naturale
nr Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, E-Distńbuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Clasarea
notiflcărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureti, Certificat de adresă postală nr. emis de PMB —

Direcţia Patrimoniu, Serviçiul Cadastru, Autońzaţia de Construire nr
emisă de Primăria Sector 1 Bucureti, plan de

încadrare în zonă), Iucrarea constă în
• realizare bransament nou de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, Dn

32mm i Iungimea de 4Dm (3,0 m în plan odzontal), racordat Ia conducta de gaze
naturale existentă, pozată subteran pe Drumul PIaiuI Cornului. Bransamentul de
gaze naturale va fi montat îngropat pe un traseul ce va traversa parţial Dwmul PIaiuI
Cornului (drum pietruit) în dreptuĺ imobilului alimentat, Ia 1,0 m de limita de
proprietate dreapta a acestuia1 până Ia postul de reglare-măsurare ce se va amplasa
în firidă, pe proprietatea imobilului alimentat.

Din documentaţia tehnică reiese că în prezent imobilul poartă nr. potaI
provizoriu nr. din Drumul PIaiuI Cornului (conform Certificat de adresă postală
nr.14784481624115.02.2017 emis de PMB — Direcţia Patrimoniu, SeMciul Cadastru).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 98.10.2013 s-a constatat
că pe traseul Iucrării nu există vegetaUe sau arbori plantaţi. Iriincinta imobiiului, Ia

Bd. Regina EIabeta nr. 47, ccd paşlsl 050013, sector 5. Bucureşti, Româna

ToI: 02130555.00
http:ííwww.pmb.m



Iimita de proprietate cu domeniul public, există vegetaţie i arbori plantaţi,
faţă de care se va păstra distanţa conform SR 8591/97- Reţeie tehnico-edilitare.
Condiţii de ampĺasare i NTPEE / 2006 — Norme tehnice privind proiectarea,
execuiarea, exploatarea sistemelor de gaze natuçaIe.

In urma analizării documentaţiei depusca. şÍ a verificărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privinđ aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia inalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism nr. emis de
Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREC E UTIV,

SimoąnaFOPA

Insp. DanieINESCU

760cŢ 1Dg

o

Întocmit,

Red:D.V.J 3exJlO.lO2016 - prezentul avřz a fost postat pe site-uI PMB

hIIp:flmw.mbmIinstiIuIiitnrimariaidirecIii/directis mediu/avize arbnd in tnnsullar&avize arboń in consultarenhn

pe data de

Bd. Regia Ehsabeta nr. 47, aid poşlal 050013, sector 5, Bucureştl, Romăn
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

______ ________—______________

çt t'
Nr. 7448, 9549111648870, 1664071II..t?i

tc

ŔOMÂNIA
Iţ9 2fl181 SÂSATOPIM IMPEuNÁ

Către: E-Distribuţie Muntenia SA
Strada Vitan nr. 11, bloc 59, scara 1, etaj 4, apartament 19, sectorul 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, Bucuresti

Reťeritor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua eĺectrică a imobilul din strada Sfânta Treime
sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1648870//03.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7448/106.09.2018, completată prin documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1664071//26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9549//27.09.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrădi Racordare Ia
reţeaua electrică a imobflul din strada Sfânta Treime nr. 46, sector 2, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr - emis
de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre nescrumbare, memoriu tehnic,
Clasarea Notificărfl nr ‘ 725.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti), Iucrarea se va executa prin trotuar, pe o Iungime dq 5m;
- urmarě a veńf]căhi efectuate pe teren în data de 0210201g s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

În urma analizăńi documentaţiei
304/2009 privind aprobarea Normelor
Municipiului Bucureşti, vă facem
m enţio n ate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obbgaţia solicitării

revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 176/145 din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă;——
vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECiýř..
Simona-MarianaPOPA ‘:

Întocmit

______

ĄĘ-'/', 4',$,
— claudia Istrătescu

Red: c.l.I3ex — 1 i.ioÁo rezent2tot postat pe site-uI PMB S

http:/Apmbr&htitu9WknariaIdire iilctia mediuĺavize arbori in cDnsultar&avize arbori in consultare.php
pe data de

depuse, În conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
de protecţie a spaţiilor verzi đe pe teritoriul

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării

Bd. Regńia EIabeta nr, 47, cod poşlal 050013, sedor5, Bucureşlt, Romă,Ia
TeI: 021.30555.00
htlpJMwu,pmb.m
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Direcţia daMedti -
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y - POMANIA
—

91 8 2918' sÂ,nîDIrA

Nr. 9124116610141

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:ADP Sector 1 - B-dul Poligraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobflul r -

din str. Tudor Vianu, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1661014/17.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9124/18.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobflul nr. 14 din
str. Tudor Vianu, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificădi
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare,Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m(branament 4m + racord Bm), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Tudor Vianu, perpendicular, până Ia
aproximativ lm i 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în alinaiment, Ia o distanţă de aproximativ 6m faţă de
tuc ra re.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării cjistanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţű de amplasare.

In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic,
se va evita depunerea pământului sau altor materiale în juwl trunchiului arborelui şi
rănirealruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi nmodelatăl în scopul menţinerii
distanţei faţă de aóorele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, deřrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocturh exemplarului uscat şi suportarea contravalorfl eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

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

Tet: 021.305.5500
httpi/www,pmb.ro



• Fentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezenhilui aQiz, avëti.. obJiaä
solicltăńi ťevizuirii avizului înainte deincerea execiJeí- r

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţřa aducerii terenuluila starea iniţială. )
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

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

Prezentui aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterfl.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarLana POPA

F
H,i !

(( 1Iq3ŁJ 3Q

\\ V143d&Q ;;

1 &üc 238

Red:P.R./3ex.-1 1.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:t/www.pmb.ro/nstituiii/primari&direcüVdirectia mediu/avize arbori in, consuItare/avize.arboriJnconsuItare.php, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad paţal 050013, sectcr 5, Bucureşti. Románia
ToI: 021.305.55.00 int. 4016
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Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2
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Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale
Bucureşti

pe str, Măgura Văű r
.‚ sector2,

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile
ediíitare, avizul de traseu emis de Administraţia
verificărfl efectuate pe teren în data de 03.10.2018,
pe o Iungime de 6m, astfel:

0/20.09.2018 şi Ia
speciafltate privind
nr. 42 A, sector 2,

a planurilor anexate şi
emisă de Agenţia pentru

individuale aie deţinătorilor de reţeie
Străzilor), vă comunicăm că, în urma
s-a constatat că Iucrarea se va executa

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl

Dîrecţta d Mediu

Nr. 9328/16622101

Către : SC jlţ/J PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2
E-mafl:

/

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 166221
Direcţia de Mediu cu nr 9328/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de
executarea IucrărU: Branşament de gaze naturale pe str, Măgura VăÜ
conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

• din conducta existentă în carosabilui str Măgura VăU, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există aóori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterfl prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii

DiRECTOR EXECUT
Simona-Mariana P

Întocmit
oxanaPARA SCA

site-uI PMB
http //www pmb ro/Instltutu;prlmarl&dlrectlridLrectla_medw/avrzearborl in_consultar&av,ze_arborijn_consultare php pe data de

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paśtal 050013, sector 5. Sucureşti, Rcmâna
Tet 0213055500
h:lp://wwwpmb.ro
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PRIMÁRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞT) -1•
Direcţia de Mediu

i&OCÎ. lO1
Nr.6227,954711 641223,1664034!

CĂTRE,
S.C. BEP LIGHTENERGY S.R.L.

prin
DUMITRU IONUŢ

Strada Profesor íon Ursu nr. 18, sector 2, Bucureşti

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü, nr.44, sector 2, Bucuresti

Scopul Iucrärü:
Cremeniţa

aAiimentare cu energie electrică a
sector 2, Bucuresti"

im obflului cu adresa str.

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. prin
împutemicit— Domnul Dumitru Ionu, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1641223/10.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6227/11.07.2018 i completată cu documentaţia inregistrată Ia RM.B.
qu nr.1664034/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.947/27.09.2O18 prin care se solicitâ
dmiterea avizului de speciatitate pentru obţinerea Autoršzaţiéi de Construire privind executarea
Iucrării" Alimentare cu energie eĺectrică a imobflului cu adresa str Cremeniţa nr5, sector 2,
Bucureti'ţ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 1O16 din
14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr.323293/17.07.2017 emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr.

/08.08.2018 emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării
nr 23.07.2018 emisă de Aqenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr. 30.05.2013 ‚avize individuale emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Jucrarea constă in

Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice jt,
alimentate din postul de transformare PTAB 4959 existent pe str. Cremeniţa nr.39, pe un
traseu ce străbate trotuarul nr. impare din str. Cremeniţa până in dreptul imobilului cu nr. 5, de
unde traseul se va executa pe terenul proprietate imobil nr. 5, până Ia nole FDCP-uri prevăzute
a se realiza in incinta. Lungimea traseului Iucrărilor va fi de 280 m.

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren in data de 08.10.2018, s-a constatat că in
proximitatea traseuiui reţelei electrice proiectate există:

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0= 3Ocm, h= 7m, aflat Ia Iimita de proprietate cu imobilul având
nr. cadastral IE 204475;

- 2 ex. arbuti multitulpinali cu h= 3m, aflaţi de asemenea, Ia Iimita de proprietate cu
imobilul având nr. cadastral IE 204475;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, 0=20-25 cm, h= 10-12 m;
- 1 ex. . Fraxinus šŞ(frasin), 0=20 cm, h= 10-12 m; —

- 1 ex. Ailanthus alttisima sp.(fals oţetar), 0= 20 cm, h= 8 m;

o

Bd. Regina Elisabew nr 47. cad poşlal 050013. sectars, Bucureşti. Ramânŕa

TeI: 021305.55.00
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- 1 ex. talalpa sp.ţcalalpa), =45 cm, 1i=12 m,it
—1 a Monm sp.(dud).. = 6D cm b lbm, iajain a1yeÓ. 1aiia de p1Ą1fl7

aiš-v..,
— 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, plantat În alveolă. în aiiniamentul tratuamlui;
Đe asemenea, există 3. alveole neplantate in dreptul knobilelor cu nr, 19 şi 25.
Tn urma analizărä documentaţiei depuse i a constatărilor din teren1 în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării mentionate, astfel:

- b proximitateä arbórilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- în timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm - 1.5 m
faţä de arborii din vecinätatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane.
Ccndiţü de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor
materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte
materiale;

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalohi eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńsare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor, existând ńscul secţionăńi acestuia1 deťrişarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. 396R11621016 din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă, precum i a celor specificate înFia de soluţie nr. 323293/17.07.2017 emisă
de E-Disthbuţie Muntenia SA, Pentru orice modiflbare apărută in traseul lucrărü ulterior emiterii
acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirü acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrărü.

Benefîciarul lucrăńi, respectiv executantul, sunt răspunzători execuţia lucrărilor precum
i de nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, lit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe tehtońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitedi.

DIRECTO UTIV,
3ucuRÇ.

Simon ari1ą, A

w i
Întocmit,

Insp.
DanieČESCU

Red:D.V..I3exjOg.1O2018- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB —

hupjIpm5ro/institutiiÍprimariaIdirectiiIdirecIia mediu/avize arbori in consultareiavize arboń n consultarephp

pe data de

Ed. Regina E!isabeta W. 47, ccd pDştal 050013, sector 5, Bucureştl, România
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Nr. 8021, 9545, 9960111652569, 1664031, 1668067II....1.O BCT. ?D1H

Către: SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL

Strada Sergent Ion Nuţu nr. 33, etaj 1, camera 2, sectorul 5, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, sectorul 6, Bucureşti

Administraţia Străzüor

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobflului situat în bulevardul Iuliu Maniu ‘ $ sector 6, Bucuresti

-t

Referitor Ia solicitarea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1652569//20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8021//21.08.2018, completată cu

documentaţiile înregibtrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1664d1//26.09.2018

şi nr. 1668067//08.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9545//27.09.2018 i nr.

9960109.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea

Iucrării Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobflului situat

în bulevardul Iuliu Maniu nr. 15H, sector 6, vă comunicăm următoarele:

• conform documentaţiei depuse (Cedifĺcat de Urbanism nr. 584Ri1636679 din

02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexat, vizat

spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notif]cării r - l PIan de

coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare si stradale), Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 650m, din staţiă Răzoare prin manonare în trotuarul străzii

Lujerului, în dreptul complexului Cora, apoi prin trotuarul bulevardului luliu Maniu,

continuând prin aleea din spatele blocului P21 (bulevardul Iuliu Maniu nr. 17) până Ia

Iimita de proprietate a imobilului în cauză;

• urmare a verificării pe teren din data de 12.10.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe

traseul Iucrării, astfel:

- arbori in spaüul verde din Iateralul i spatele blocului P21 din strada Iuliu Maniu nr 17;

Bd. Regîia Elsabeta nr 47. cod poflJ 050013, sed5, Buaireşti,
RomŮn

TeI;021.3055500
htto.íĺwnv.ombm



Tn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării.

Tn proximitatea arborilor din spaţiul verde din Iateralul i spatele blocului P21,

săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, În timpul

Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin

menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin lm faţă de arbori,

evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul

acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în

timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI arborilor,

existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza

numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Tn cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrărü, aveţi obligaţia înlocuirU

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU eventualelor prejudicü produse prin

prăbuşirea acestora.

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) diIll Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru okice modificare apărută

ulterior emiterU acestuia, aveţi obligaţia solicitărh revizuirU înainte de începerea execuţiei

I ucră ri i.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. 584Ri1636679 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului

Bucureti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de coordonare

semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare i stradale i are termen de valabilitate

1 an de Ia data emiterii. - —

DIRECTOR EXECUTIV,

M&Îlä- riana POPA

ciaujtjsu

Red:c.I/4ex./15.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:U.pmb.rolinstjtutíilprimariajdírectíi/directia medíu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consultare.Dhp

pe data de

Bd. Regîia Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5, Buoaeşt,
Romăn
Tet: 021.305.5500 lnt. 4016 ‘Ęă' — -.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu
‘:

ROMANIA
191S ÇÂOÁt Mi

1 9 fl tT. 2012
Nr. 970111665495/

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
E-mail:

Spre ştflnţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Drumul
Binelui i ‚ sector 4, Bucureşti

0
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1665495/01.10.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 9701/02.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Binelui
nr. 253, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că (ucrarea se va executa
pe o Iungime de 2,5m, astfel:

din conducta existentă în carosabilul (drum neasfaltat) Drumului Binelui,
perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducedi terenului ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PO.

Red:P.RJ3ex./19.1l
http://wwwpmb.ro/irstituil/primariaĺd!ect

- ---—---
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŘOMÂN IA
7010 Olfl l SAPBATOOľM IMPOEUNA

Nr.97031 1665576 J!PJ 208

CĂTRE,
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Buievardul Biruinţei nr.165A, Pantelimon Ilfov
pentru

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Eiectronicü nr.44, sector 2, Bucureti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe
strada Vaselor ‚sector 2"

Având in vedere soiicitarea depusă de &C. ELECTROCONS PROIECT &R.L. pentru
&C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA &A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1665576/O1.1O.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9703/02.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Vaselornr.17A, sector2' vă comunicăm următoarelw

1. Conform documentaţiei depuse (CertWcat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fia de
soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr.

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notiflcărü
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Autorizaţie de
Construire nr. “ din 01.09.2017 emisă de Primăria Sectorului 2, Contract de vânzare
autentificat sub nr. ‚ avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă in:

Realizare racordare Ia reţeaua electrică a imobilului cu nr.17A din str. Vaselor prin
montarea subterană a unui cablu electric trifazat tip DC4146R0 3x150+95N, care va fi
racordat în sistem intrare-ieire Ia cablul electric stradal CD1 776-Nisa Vaseior nr.27, existent
subteran, in trotuarul din dreptul imobilului. Traseul de montare a racordului electric propus va
porni din trotuarul aferent imobilului alimentat, din Iocul de manonare (în proximitatea Iimitei
de proprietate dreapta a imobiluiui cu nr.17A), va subtraversa parţial trotuarui până ia CS
cutia de siguranţă proiectată spre a fi amplasată în proprietate, Ia Iimita acesteia cu domeniul
public, cu acces din domeniui public. Din CS proiectată se va monta un alt cablu electric până
Ia BMPT - BIoc de măsurare i protecţie ce va fi amplasat Ia Iimita de proprietate dreapta a
imobilului, cu acces din domeniui public. Lungimea totală traseu va fl de 8,0 m: din care
groapa de masonare va avea dimeniunile 1,0 x 1,0 x2,0 m, executată in trotuar prin săpătură.

2. Urmare a verWcării efectuate pe teren in data de 18.10.2018, s-a constatat că in
trotuarul din dreptul imobilului cu nr.17A din str. Vaselor, Ia 4,0 m de Iimita de proprietate din
partea dreaptă există în aliniamentul stradal:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), 0=35-40 cm, h=12,0 m. plantat in alveolă.
Lăţimea trotuarului este de 2.0 m.

o
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În urma analizărü documentaţiei depuse i a constatăriior din teren1 în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţîilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii conditionat execuţiei
Iucrării mentionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, executantul Iucrării având obligaţia
anunţărh direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea iucrărilor, Ia tel. 021/305.55.00,
interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizănd o
tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materialuiui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantui va Iua măsuri de protejare a materiaiului
dendrologic din proximitatea Iucrărh, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m —

1,5 m faţă de arbore, conform SR 6591/1997 Reţeĺe ediütare subterane. Condiţü de
amp/asare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor mateńale în
juwI arborelui sau rănire&ruperea ramuńlor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând ńscul secţionărfl acestuia, defrişarea materialului dendrologic se
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări
punctuale.

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea matehalului dendrologic.

Dacă Ia verificăhle ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea matedalului dendrologic af]at pe traseul Iucrărb, aveţi obligaţia înlocuińi
exemplarelor uscate şi suportarea contravalońi eventualeIor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia
flnalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerű terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certiflcatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare, precum i a celor specificate în Fia de soluţie
nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA.

Pentru rice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterü Šcestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţüior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

o

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- ana POPA
w

Întocm it,

Insp. Danieia

Red:O.V../3exJlO.lO.2018 prezentul aviz a fost poslatpe siţe-uI PMB
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Nr.99061 1667556

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. AV1 PROD GRUP S.R.L.

‘Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CQNS1L1UL LQCAL SECTOR 2 BUCURETI
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLiC SECTOR 2
os. Eiectronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

o
Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Vaselor
sector 2, Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de 5.0. ENGIE S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667556/05.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.9906/08.10.2018, prin care se sohcită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Branament de gaze naturale pe str. Vaselor nr. 174 sector 2,
Bucureti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. “ din
04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă,
Memoriu tehnic, Acord de acces ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.

emisă de Distrigaz Sud Reţele, Cpntract de vânzare
autentificat sub nr ‚ Aviz de traseu nr emis de
Administraţia DomeniuIui Public Sector 2 Bucuresti, avize individuale emise de

Q deţinătodi reţeieior tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Disthbuţie Muntenia, Luxten,
Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării
nr, emisă de Agentia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, plan de
încadrare în zonă), iucrarea constă în:

• realizare branament de gaze naturale nou din teavă de PE 100 SDR11,
cu Dn 32mm i lungime - 5,0 m, pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.17A din str.
Vaselor, Ia distanţa de 3,0 m faţă de iimita din stânga a imobilului alimentat.
Branamentui de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturaie cu
Dn GOmm, existentă in carosabiiui din str. Vaselor, pe partea imobilelor cu nr. impare.
LucrăriIe de pozare subterană a bransamentului de gaze propus se vor realiza prin
subtraversare parţiaiâ a carosabilului i a trotuarului până Ia postul de reglare
măsurare ce va fi amplasat Ia Iimita de proprietate cu domeniul public a imobilului
al im entat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00
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Tn urma analizărU documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTDFŁĘXECUTIV,

si7 PoPA

Q

Întocmit,

Insp. DanieIj)9CU

Red:D.V.,/ 3exul 9.10.201 B - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

http://wpmbro/institutii!primari&directii/đirectia msdiu/avize arbori in consullare/avize arbori in consuliare.php
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CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Q
Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Soldat Marin Ion -- -

sector 2, Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L. pentru S.C. ENGIE ROMANIA
S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656621/03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8586/04.09.201 8, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrărü “Branament de gaze naturale pe str. Soldat Marin Ion nr.32, sector 2, Bucure$i' vă
comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (certificat de Urbanism nr. “ din
17.05.2018 emis de Primăria SLctorului 2 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Acord de
acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr, emise de Distrigaz Sud
Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. din 16.08.2007 emisă de
Primăria Sector 2 Bucuresti, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia,
Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA,), Iucrarea constă în:

• realizare branament de gaze naturale nou prin montarea subterană a unei conducte de
polietilenă cu Dn=32 mm ęi Iungimea L=7,0 m (6,0 m în plan orizontal). Bransamentul proiectat
va fi racordat in conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Marin Ion
nr.32, pe partea imobilelor cu nr. impare, perpendicular pe aceasta, iar traseul bransamentului

• va traversa parţial carosabilul i trotuarul aferent imobilului alimentat, Ia distanţa de 8,5 m de
Iimita de proprietate dreapta a acestuia. Postul de reglare-măsurare va fi amplasat Ia Iimita de

• proprietatetiŕnobil, încastrat într-o flridă. Pozarea conductei de branament proiectată va fi
realizată în anţ deschis executat prin săpătură manuală, Iăţimea săpăturü va fi de 0,40 m i o
inălţime minimă de 0,9 m.

2. Urmare a veriflcărfl efectuate pe teren in data de 10.10.2018 s-a constatat că pe
trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Soldat Ion Marin se găse$e platbandă cu Iăţimea
de 1,5 m i 4 ex. Salix tortuosa sp.(salcie creaţă) cu 0= 15-20 cm, h= 6-7 m. Traseul
branamentuIui de gaze va traversa platbanda printre doi arbori din cei menţionaţi. Lăţimea
trotuarului din dreptul imobilului cu nr, este de 1,0 m.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, în conformitate cu
H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate, astfel:

Bd. RegWa EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Româ&a
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- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa
manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul execuţiei Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuai) Ia ceI puţin 1,0 m- 1.5 m
faţă de arbori/arbuşti din proximitatea traseului Iucrărü, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare
subterane, Condiţii de ampĺasare şi NTPEE-2008 — Norme Tehnice pentru Proiectarea,
Executarea .şi Expĺoatarea sistemelor de Aĺimentare cu Gaze Naturale,

- În timpul execuţiei Iucrărilor se va evita secţionarea rădăciniior arborilor din
proximitate, depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul arboriior sau rănire&ruperea
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Nerespectarea acestor condiţii va duce Ia declinul biologic aI arborilor din proximitate i
ia punerea în pericol de prăbuire a acestora.

in cazul in care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materiaiului dendrologic, Dacă Ia veriflcările
ulterioare (12 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărh) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială, inclusiv
refacerea platbandei afectate de Iucrare.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Cedificatul de
Urbanism nr. “ din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planuriie anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseui Iucrărd
ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirfl acestuia înainte de începerea
execuţiei Iucrărü.

Beneficiarul i Constructorul sunt răspunzători de execuţia Iucrării i de nerespectarea
condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1

DIRECTQR EXECUTIV1

n de Ia data emiterii.

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

pe đata đe

Simona-Mariana PQPA

Red:D.V../ 3ex.i12.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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CĂTRE,
S.C. INSTANT CQNSTRUCT COMPANY S.A.

Bulevardui Mărăşeşti nr 28, BI. 1, Sc. 1, ELZ Ap. 7 Sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 4
Direcţia Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-1B, Grand Arena, et.1, sector 4

Scopuĺ ĺucrărü: “Branament de gaze naturaIe pentru imobflul situat pe str.
Drumul Gflăului r ‚ sector 4, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT
COMPANY S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1657615/05.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8684/06.09.2018 i completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1665634/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9737/03.10.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Branament de
gaze naturale !a imobflul situat pe str. Dmmu! Giĺău!ui nr. 15, sector 4, Bucuresti' vă
comunicăm urn7ătoarele: i

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
03.04.2018 emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Acord de Acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale
nr, emisă de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vănzare
cumpărare autentifĺcat cu nr. ‚ Aviz de traseu nr.79 emis de Direcţia
Gospodăńre Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notiicăńi
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize
individuale emise de administratorii reţelelor edilitare: E- Distribuţie Muntenia,
Oistrigaz Sud Reţele, plan đe încadrare in zonă), Iucrarea constă în

. realizare branament de gaze naturale nou, individual, pozat subteran, cu
Dn 32 mm, racordat Ia conducta de gaze naturale existentă in carosabilul din str.
Drumul Gilăului (drum de servitute), pe partea nr. impare. Bransamentului de gaze
naturale proiectat va avea Iungimea L=3,5 m ş va fi executat perpendicular pe
conducta de gaze naturale Ia care se racordează. Traseul acestuia va traversa parţial
carosabilul în dreptul imobilului cu nr, până Ia PRM — postul de reglare-măsurare
care va fi amplasat in firidă, Ia distanţa de 0,5 m de Iimita de proprietate din partea
stângă a imobilului alimentat, cu acces din exterior. Pozarea subterană a
branamentuIui se va realiza în anţ executat prin săpătură manuală, iar Iăţimea
anţuIui va fi de 0,4 m i adâncime de 1,0 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că
Pe traseul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

Bd.ReginaEIabeĹa nr47,codpoşlaIO500l3sector5BucureştiRom&ila
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În urma analizării documentaţiei depuse i a verif]cărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare
apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl
acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fl sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na POPA o

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

o
Red:Dv.J 3ex./12.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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22. OCî. 213
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ŘOMÂN IA
l Ii 731 A SĄlillAîOiM I M 1)WEtJ

Nr.8690,973811657598, 1665838!

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Bulevardul Mărăsesti nr. 28, Bl. 1, Sc. 1, EL 2, Ap. 7, Sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-1B, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Q

-o

Scopul ĺucrării: uBransament de gaze naturale pentru imobiiul situat pe str.
Anghel Moldoveanu i. ‚ sector 4, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT
COMPANY S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1657598/05.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8690/06.09.201 B i completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1665838/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9738103.10.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Branament de
gaze naturale pentru imobiIuI situat pe str Anghe! Moidoveanu nr 58, sector 4,
Bucure$i", vă comuniqăm următoarele: 41. Conform documentaŞei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Acord de Acces Ia sistemul de distribuUe gaze naturale
nr, emisă de Distrigaz Sud Reţele, Dovada titlului asupra
imobilului, teren iĺsau construcţfl, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia
Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notiflcărU
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de administratorii reţelelor edilitare: Apa Nova, E-Distribuţie
Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, RATB, Telekom Romania Communications SA, plan
de încadrare în zonă), Iucrarea constă in

• realizare branament de gaze naturale nou, pozat subteran, din PE 100
SDR1 1, Dn 32 mm, racordat Ia conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din
str. Anghel Moldoveanu, pe partea nr. pare. Bransamentului de gaze naturale
proiectat va avea Iungimea L=6,0 m i va fi executat perpendicular pe conducta de
gaze naturale Ia care se racordează. Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul
în dreptul imobilului cu nr.58, până Ia PRM — postul de reglare-măsurare care va fi
amplasat în firidă, aproape de limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului
alimentat, cu acces din exterior. Pozarea subterană a bransamentului se va realiza în
anţ executat prin săpătură manuală, iar Iăţimea anţuIui va fi de 0,4 m i adâncime
de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 2409.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

Bd. Rega EIabeta nr 47, cad poştal 050013, sector 5, BucuroşU, România
TeI: 021.305.55.00
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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 şi cu respectarea celor speciflcate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice
modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia
sohcitărh revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţíilor verzi de pe teritoriul Municipiului Rucureşti.

Deoarece imobilul alimentat face parte din PARCELAREA PROGRESUL ‚ care
flgurează pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, Ia poziţia 193-cod LMI — b-II-s-B
17915, prezentul aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul
CulturH i Identităţii Naţionale privind amplasarea firidei.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

intocmit,

Insp. DaniINESCU

o

Red:D.V../ 3ex.11 1.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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Nr. 8922,954211659265,16643451
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Către:
D-na

Spre ştflnţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicŕi nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului r din str. Ion
Maiorescu, sector 2, Bucureşti

o
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1659265/11.09.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8922/12.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1664345/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9542/27.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: Alimentare cu energie electrică a
imobflului nr, 34 din str. Ion Maiorescu, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
27.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de aproximativ 2-3m,
astfel:

• din CD671 situat în trotuarul str. Titu Maiorescu în dreptul imobilului alimentat, prin
trotuar, până Ia aproximativ 7,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a propietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i pe proprietatea imobilului

Q alimentat.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defriarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmâna
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărílor últerioare (24 IUni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravălorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. oxana PARASCA

19.BCÎ1h

o

Red:P.R./3ex.-1 1 iO.2018 - prezentul aviz a lost poslat pe site-uI PMB
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Nr. 9330116620231 22. aci 201B

Către: SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 6t3 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străziior - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de äpă potabUă, branament de incendiu i două
racorduri de canalizare pentru imobflul situat pe str. A viator Popiteanur (fost
str. Clăbucet „ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662023/20.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9330/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de apă potabilă, branament de incendiu i două racorduri
de canalizare pentru imobUul situat pe str. Aviator Popi.şteanu nr. 54 A (fost str. Clăbucet
nr. 68), sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale đeţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 76m (Brl=17m +

Brp=17m + Rcl=16m + Rc2= 26m), astfel:
• Brp + Bri + Rcl, din conductele exístente în carosabilui str Aviator Popiteanu Ia

intersecţie cu str. Clăbucet, până Ia aproximativ 32,5m — 40m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinăiatea traseului Iucrării nu există vegetaţie în aliniament, există vegetaţie

Q,
spontană i arbori pe proprietatea imobilului alimentat.

• Rc2, din conducta existentă în carosabilul b-dului Expoziţiei, în dreptul imobilului cu
nr. 9 din b-dul Expoziţiei, până la aproximativ 30m faţă de Iimirta din partea stângă a
proprietăţfl.

• în vecinătatea traseului Iucrărií există platbandă de aliniament I arbori pe
proprietatea imobilului alimentat.
in timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axui arborilor de 1-1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amp!asare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţHior din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constwctorul va
lua rnăsuri de protejare a materialului dendrolcjic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemui

- w'flĄ I
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificădlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, 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 đe defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Insp. Rpjana PARASCA

o

19. OCI ?Old

Red:P.R./3ex.-l 1.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMAR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662199/20.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9334/21.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Galiţa nr. 25,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Galiţa, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Insv. Roans PARASCA

Red:RR./3ex./1 1.10.2018- prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB
httpi/www.pmb.ro/institutiiiprimari&directflĺdiroctia mediWavize.arbori_in_consuItar&avizearboriJn_consuItare.php pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00
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-1 ..-•.

H

ŘOMÂŃIA
IO18 2nlBL5Ůn,,npL.1i.vrLJNA

/

Nr. 9334/1662199!
21 QCI 2O1

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2
E-maii:

Spre ştflnţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Galiţa
- sector 2, Bucureşti

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA
1515 7015 I S&PHA100IM IMPOEUNA

Nr.9368,979711662857,16666171

CĂTRE,
S.C MARNA SOC. COM SERV. S.R.L.

Strada Tampa nr.1, bI.lc, ap.27, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTQR 3 BUCURETI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Scopul íucrărU: 0Alimentare cu energie electrĺcă a imobHului
sector 3, Bucuresti"

situat pe str. Malva

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. MARNA SOC. COM SERV. S.R.L.,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662857/21.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9368124.09.2018
i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1666617/03.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9797/04.10.2018 pri care se solicită emiterea avizului de specialitate privirld
executarea Iucrărü “Alimentare cd energie electrică a imobilului situat pe str Maĺva nr3-,
sector 3, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureęti, Aviz de traseu nr. . emis
de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, clasarea Notiflcărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă in:

Extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană prin interceptarea i
manşonarea cablului dintre PT4919-PT 4388, aferentPA 1455 din staţia CET SUD, existent în

_twtuarul din B.dul Nicolae Grigorescu, pe un traseuasę_porneşte din trotuarul aferent
imobilului cu nr. din B.dul Nicolae Grigorescu (unde va fi Iocul de manonare), continuă prin
acest trotuar până in dreptul str. Malva, continuă apoi prin dwmul de pietń din această strada1
pe partea nr, pare până in dreptul imobilului cu nr. 3-5 unde va subtraversa str. Malva, până Ia
Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea subterană a reţelei electrice
proiectate va fi realizată in anţ deschis, iar Iungimea traseului acesteia va fi de 140 m.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren in data de 08.10.2018, s-a constatat că în
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate există:

- 3 ex. Juglans regia sp.(nuc) 0= 25-aOcm, h= 10 m, aflaţi in parcarea aferentă
imobilului cu nr.121 din B.dul Nicolae Gńgorescu, Ia Iimita parcăĂi spre trotuar (din care un ex.

--uscat)
- vegetaţie crescută spontan in trotuawl neamenajat din B.dul Nicolae Ghgorescu;

5d Rega Elşabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectars, Bucureşti. Ram&iia

TeI:0213055500
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În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea IucrărH, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1.0 m faţă
de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii
de ampĺasare, evităndu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verif]cările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat în vecinătatea traseului Iucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi
suportarea contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 416R11621583 din 28.06. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, precum si a celor specificate în Fia de soluţie nr.
emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior
emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei
Iucrărfl.

Beneficiarul Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor
precum si de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 anlde Ia data emiterii. - —
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ŔOMÂN IA
l9d 2V15 I $ÄflaÂ?OL' .ipQnjM

Nr. 5190, 6736, 8280, 9912IIl633 531, 1644185, 1654498, 166762411 !Y 2D;P

Către: SC PETROSTAR SA
Bulevardul Bucuresti nr. 37, Ploiesti, judeţul Prahova

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Pubiic Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare sta ţie de protecţie catodică cu injecţie de curent pentru
reţelele de distribuţie a gazeĺor naturaie din oţei, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1633531//14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5190/115.06.2018, completată prin
documentaţflie înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1644185//19.07.2018,
nr. 1654498//24.08.2018 i nr. 1667624//05.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6736/120.07.2018, nr. 8280//27.08.2018 i nr. 9912U08.1O.2018 prin care soticitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Reabilitare staţie de protecţie
catodică cu injecţie de curent pentru reţel&e de distribuţie a gazeior naturale din oţe
sector 1, vă comunicăm următoarele:
• conform documentaţiei depuse (Cedif]cat de Urbanism 3 din
data de 25.07.2017 preiungit până Iaj data de 26.07.2019 emis de Primăria sector 1
împreună cu pianul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării
nr /21.09.2017), Iucrarea se va executa în spaţiul verde din Iateralul blocului 29
din strada Iordache Goiescu nr. 10, Ia intersecţia străzilor Iordache Golescu i Abrud,
suprafaţa totală afectată fiind de 14,6m2 din suprafaţa temporar afectată de 27m2. Este
necesar executare săpăturilor în ant deschis pentru realizarea următoarele Iucrări:
- prizei de împământare, săpătura având dimensiuniie: Iungime 8,5m, Iăţime de 0,6m i
adâncime de 0,6m, ia 1 ‚5m de gardui viu de iângă trotuar;
- cabluiui anodic, săpătura având dimensiunile: iungime 2,5m, Iăţime de 0,6m i
adâncime de 0,6m;
- a două batale, fiecare dintre ele ocupând suprafaţa de 4m2, unui pentru depozitarea
detritusului adus de talpa puţului pńzei anodice i unuI pentru recircuiarea fluidului de
foraj natural pe bază de apă i betonită in puţul forat pentru amplasarea prizei anodice;
• urmare a verificării pe teren din data de 02.08.2018 s-a constat existenţa ve9etaţiei pe
traseul iucrării, astfel:
- 1 exernplar din specia Prunus cerasifera (corcodus) bitulpinal, h lOm, Iângă soclul de
beton pe care se află cabina redresoare;
- 1 exemplar din specia Ailanthus Altissima (fals oţetar) 25cm, h lOm, spre aleea
dintre blocul 29 din strada Iordache Golescu nr, i 0 i blocul 31 din strada Turda nr. 104;
- 1 exempiar din specia Prunus cerasifera (corcodus) e lScm, h 6m, ia aproximativ 4m
de oţetar, spre strada Abrud;
- 2,5m Iiniari arbusti ce formează gardul viu, intre exemplarele de oţetar şÍ corcodu.

Bd. Regna EIabeIa nr 47. c $aI O513, sedor5, Bucurti,
Romăn
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În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr

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

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
lucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108.
Pentru accesul Ia amplasamentul Iucrării se avizează relocarea unei portiuni

din gardul viu, pe o Iungime de 2,0 — 2,5 m, între exemplarele de oţetar i corcodu, pe

o perioadă de 4 zile, într-o suprafaţă special amenajată, In suprafaţa amenajată pentru

relocare se va executa o groapă având dimensiuni în funcţie de volumul masei foliare a
gardului viu relocat, în care se vor depozita exemplarele de arbuti. Balotul rădăcinilor

acestora se va acoperi cu nisip, peste care se va turna apă zilnic (nisipul nu trebuie
să fie uscat pe toată perioada relocărifl. La finalizarea lucrărilor de reabilitare a staţiei
de protecţie catodică, gardul viu se va replanta în poziţia iniţială, Dacă peste o perioadă

de vegetaţie se constată uscarea gardului viu, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicfl produse.

In proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. In timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI
puţin 1 ‚5m faţă de arbori, conform SR 8591 ReţeIe edilitare subterane — condiţii de

amplasare, evităndu-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existănd riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

În cazul în care pu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suptem
răspunzători de eventualele fagube produse prin prăbuşirea materialului dendrolbgic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologíc aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionatâ conform art.
4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei
Iucrărií.

Prezentul aviz este emis în baza şi —cu—respectarea celor speciflcate în

Certif]catul de Urbanism nr. 168/6TEIDD/T/22652 din data de 25.07.2017 emis de
Primăria Sectorul 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de
valabilitate i an deia data emiterii.

—-

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Ü1Jąuv ZuiaNr.8725, 9961, 10189! 1657991,1668065, 1669833!

CĂTRE,

ŘOMÂN IA
îni sAtflp'w iMEuA

Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA STRĂZILOR BUCURETI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCURETI
Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrăńi: “Racord electric i montare post de transformare în vederea
alimentărü cu energie electrică a imobHului din str MrAlexandru Câmpeanu

sector 1, Bucuresti"

Având in vedere solícitarea depusä de S. C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENÍA &A. prin
Domnul Ionescu Bogdan Adrian — imputernicit aI &C. CONST INTOP S.R.L. pentru PIAŢA
VITAN S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1657991106.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8725/07.09.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.MB. cu
nr.1668065/08.10.2018 i nr.1669833/12.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9961109.10.2018 i nr. 10189115.1O.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărü: «Racord electric i montare post de transformare în
vederea ahmentării cu energie electrică a imobilului din str. Mr. A!exandru Câmpeanu
nr.4-6, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
plan de

încadrare in zonă, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr emisă de E
Distńbuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucure$i, Aviz de
traseu emis de Administraţia Domeniului Pubic Sector 1 Bucure$i, C)asarea Notiticării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de
vânzarëüi sub nr. ‚ declaraţie proprietar privind öčűţätea i traversarea
imobHului), lucrarea constă in

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui racord electric nou MT,
care va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în incinta imobilului înglobat in
subsolul clădirii. Racordul electhc nou proiectat va fi conectat in sistem intrare-ieire Ia cablul
distńbuitor lOkV — PA2420 — PTZ 3241 aferent Staţiei Nord existent in trotuarul str. Mr.
Alexandw Câmpeanu colţ cu B.dul Ion Mihalache, în domeniul public. Traseul racordului
electric propus incepe din trotuawl din str. Mr. Alexandw Câmpeanu colţ cu B.dul Ion
Mihalache unde va fi Iocul de mansonare, va continua prin trotuawl str. Mr. Alexandru
Câmpeanu până în dreptul imobilului cu nr. va pătrunde pe terenul proprietate privată unde
va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat in subsolul clădirü, Ia Iimita de proprietate
dreapta..ajmobilului alimentat- conform planului anexă la CedificatuLdeWrbanism menţionat
mai sus. Lungimea traseului racordului electric propus va fi de 20 m. Racordul electric se va
poza subteran Ia adâncimea de 0.8 m în anţ deschis.

____

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

SC CONSTINTOP S.R.L.

Bd. Regiia EIabęIa3x. 47. 00d poştal 050013. sevtor5. Buoaşu, Romá,ia
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.102018, s-a constatat că pe traseul

lucrării, in trotuarul din str. Mr. Alexandru Câmpeanu există un spaţiul verde îngrădit, cu

dimensiunile de aprox. lOm Iungime i 2,5 m Iăţime, în care există vegetaţie crescută spontan i:

- 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcodus)-multitulpinal, cu 0=15-25 cm, h=5-6 m,

- 2 ex. arbusti cu h=1 m.
Lăţimea trotuarului in zona spaţiului verde este de 2,5 m.
În urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării

mentionate, astfel:
- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- Ín timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arborelui menţionat mai sus,

prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR

8591/1997 Reţeĺe ed,Íitare subterane. Condíţií de amplasare, evitânđu-se secţionarea rădăcinilor,

depunerea pământului sau altor materiale în juwl arborelui sau rănirealruperea ramurilor prin

maneyrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificăńle

ulteńoare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrărh, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi

suportarea contravalorii eventualelor prejudicti produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la

finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciticate in Certificatul de

Urbanism nr.
- vizat spre neschimbare ş in baza Fiei de soluţie nr.

emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută în

traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărb revizuirü acestuia inainte de

inceperea execuţiei Iucrăhi.
łp cazul nerespectărü condiţiilor din prezentul aviz, aces)a devine nul, iar executantul

lucrăril este direct răspunzător de prejudicHle produse ulterior.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din

Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritodul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. -
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ŔOMÂN IA
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Către : SC ELECTROTEST SRL - prin dI.

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, seotor 1

Reteritor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiĺului situat pe str. Graţioasa
r ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1661502/18.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9174/19.09.2018, prin care soflcitaţi avizul de speciafltate privind
executarea IucrărU: Aümentare cu energie eĺectrică a imobflului situat pe str Graţioasa
nr 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului CuIturU
nr. ‚ avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 28m, astfel:

• din conducta existentă în trotuarul str. Graţioasa, perpendicular, până Ia
aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaHtate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PR1MÂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ1I

Direcţia de Medu
POMANIA
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Ot NQV. zo;a
Nr. 9175116615051

Către : SC ELECTROTEST SRL — prin dL

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electdcă a imobUului situat pe .sos. Chitűei
i, sector 1, Bucure$1 f

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1661505/18.09.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 9175/19.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe .os. Chitdeinr 15A, sector 1, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU

nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de
12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 32m, astfeL

• din PT 1346 existent în trotuarul str. Prahova, pe partea imobilelor cu nr. pare,
subtraversează pe trotuarui cu nr. impare, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• Ia aproximativ 4m faţă de PT 1346 s-a inventariat lex arbust Hibiscus sp.

(zămoiţă).
In urma analizării dosarului, În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianá pďpx Ĺ Întocmit

Insp. floyan.a PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1, Bucuresti

...:;..
ŘOMÂN IA
- IU zwa i sABMflQţM IVVCELPa

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURESTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Soldat Gheorghe
Zamflr sector 2, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1663692125.09.2015 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.9460126.09.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Bran.ament de
gaze naturale pe str. Soldat Gheorghe Zamfir nr 8, sector 2, Bucuresti", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.07.2918 emis de Primăria Sectoru)ui 2 Bucurefl împreLjnă cu planurile anexă,
Memoriu tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale
nr, emisă de Distrigaz Sud Reţele, dovada titlului asupra
imobilului, teren i/sau construcţii, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova
SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania
Communications SA, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia
pentru Proťectia Mediului Bucureti), Iucrarea constă în

. reälizńré branament de gaze naturale din polietilenă, cu Dn 32mm i
Iungime - 2,0 m (1,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.8
din str. Soldat Gheorghe Zamfîŕlä distanţa de 2,0 m faţă de Iimita din dreapta a
proprietăţü. BranamentuI de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Gheorghe Zamfir, pe partea imobilelor
cu nr.pare. Lucrările de pozare subterană a branamentuIui propus se vor realiza prin
săpătură manuală i pozarea branamentuIui în anţ deschis cu Iăţimea de 0,4 m.
Traseul acestuia va străbate parţial carosabilul si trotuarul din dreptul imobilului
alimentat, până Ia postul de reglare măsurare ce va fi montat Ia Iimita de proprietate
cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verifĺcărü efectuate pe teren în data de 15.10.2016 s-a constatat
că petraseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verif]cărilor din teren, în....
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Bd. Regna EiEabeta nr- 47. ad poştal 050013. sector 5. BudJrflhi, Romáia
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei lucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau đe

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului la starea

iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certjficatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2

Bucureşti împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice

modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mäřipna POPA

ĺ* ¶‚

-

intocmit,

Innieja VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

- fliĎ 2OI8,MATflM i'PrEL$ĚA

Nr.95511 1663967! iöv.

CĂTRE,

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia !ucrarea: aRacordare Ia reţeaua electrică de distributie a imobilului
situat pe str. Vacanţeii . sector 1, Bucureti»

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C.
Best Electroproiect S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1663967/26.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9551/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Racordare Ia reţeaua electdcă de distribuţie a
imobflului situat pe str. Vacanţei nr.32, sector f, Bucureti' vă comunicăm
următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Fisa de soluţie nr. emis de B
distribuţie Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de
traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
avize individuale emise de administratorfl reţelelDr tehnico-edilitare: Apa Nova SA,

p E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Autorizaţie de
Construire nr. din 12.08.2016, plan de încadrare in zonă),IĹicraŕeä
constă în

realizare racord electric nou prin pozarea subterană a unui cablu de
joasă tensiune pe un traseu în domeniul public de Iungime 4,0 m, cu alimentare din
LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul din dreptul imobilului cu
nr. din str. Vacanţei (Ia Iimita de proprietate din partea dreaptă a imobilului).
Traseul reţelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul imobilului
alimentat, de Ia stâlp până în dreptul blocului de măsurare i protecţie — BMPT 16A
care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de proprietate cu
domeniul public. Lăţimea trotuarului este de 2,3 m, iar Iăţimea anţuIui depozare a
cablului electric va fi de_0,4 m. Lungimea totală a cablului electric va fi de 14,Qrn.

- urmare a verificării efectuate pe teren Tn data de 15.10.2018 s-a consfatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie.

Bd. Regwia EIabeta rt 47. cod poşlaIOSOOl3, seđor5, BucureŞli, Româiia

TeI: 02130555.00
—

hItpJAvi'm.pmb.m - —



În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, in

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, vă facem cunoscut avizul
favorabiI execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar la flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na POPA

—__—

— lntocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex./17.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.96O7I1664674......ąY:!

ŔOMÂNIA
I9ID 2018 SÄPBATORIM jMPEUNA

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiej nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru
Ghiţă i ‚ sector 1"

imobflul din str. Hagi

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1664674/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr9607/28.092018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărü « Branament de gaze naiurale pentru imobilul din str Hagi Ghiţă
nr36A, sector 1, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. qonform documentaţiei depuse (Certificat de Urbani1m nr.
din 21.d2.2018 emis de Primăria Sectoruiui 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Memoriu tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale
nr, emisă de Distrigaz Sud Reţete, Aviz de traseu emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom,
Telekom Romania CommunicaUons SA, Clasarea notificărfl nr emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Contract de vănzare-cumpărare
autentificat sub nr. )‘ Iucrarea constă in

. realizare bransament nou de gaze naturale din po!ie[ilenă cu Dn 32mm i având
Iungimea de 5,5 m (4,5 m în proidţië orizontală), racordat în conducta de gaze naturalé
existentă în carosabilul din str. Hagi Ghiţă, perpendicular pe aceasta. BranamentuI de
gaze naturale va f] montat îngropat în anţ deschis realizat prin săpătură manuală, iar
traseul acestuia va traversa parţial carosabilui i trotuarul în dreptui imobilului cu nr.
din str. Hagi Ghiţă, până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa Ia distanţa de
0,5 m de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii imobilului aiimentat. Lăţimea anţuIui de
pozare a branamentuIui de gaze naturale proiectat va fi de 0.4 m, iar adâncimea
minimă de montare Ia capătul branamentuIui va fi de 0,5 m.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

În urma analizărh documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

Bd. Regiia E!abeta ru 47, wd poştaIOSOOl3, sedac5, BuaireşU, Romăj,ia
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis Tn baza şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1

Bucureşti împreună cu planuriie anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice modificare

apărută în traseui Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl

acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentu aviz va fi sancţionată conform art.4, ht.

b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a

spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPAr o

Întocmit,

insp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1/%'%..:.:.:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
T9IĎ ĎlB I sÂpMron M IMpÇEL•IÁ

Nr.9609ţ 1664667...,Oi. .NU.1u

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1, Bucuresti

Spre ştUnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR i
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafîei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Parapetului r
sector 1, Bucuretľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr1664667127.O9.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9609/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executara Iucrării: “Branament de gaze naturale pe str Parapetului nr.5, sector 1,
Bucurestŕ, vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale
nr, emisă de Distrigaz Sud Reţeie, dovada titlului asupra
imobilului, teren iĺsau construcţii, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1 Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorü reţeleior tehnico
ediiitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Distrigaz Sud Reţele, Netcity
Telekom, Telekom Romania Communications SA, Aviz nr. emis
de Ministerul Cultutii i Identităţii Náţiőnale, Clasarea notiflcărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare în zonă),
iucrarea constă în:

. realizare branament de gaze naturale nou din polietiienă, cu Dn 32mm ş
Iungime - 9,0 m (8,0 m în proieche orizontală), pozat îngropa[ în dreptul imobilului cu -. -

nr. din str. Parapetului, ia distanţa de 6,0 m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii.
RranamentuI de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale
existentă în carosabiiul din str. Parapetului, pe partea imobiielor cu nr.pare. Lucrăńle
de pozare subterană a branamentuIui de gaze propus se vor reaflza prin foraj
orizontal cu subtraversare partială a carosabilului i a trotuarului până Ia postul de
reglare-măsurare ce va fi ampsat Ia Iimita de proprietate cu domeniul public -

imobilului alimentat.

Bd. Regi,a Elsabola nr 47, poştal O5l3. seđ&5, B.inireŞli. R&
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2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărü sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

în urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei lucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis ín baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-MarIÜaJ?OPA

(; I: ţ 4
ttY

‘2

întocmit,

________

jnsp. Daniela VOINESCU
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dfl PRIMÁRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

%jIJ Direcţia de Mediu •

POMANIA
S •nlm!&A}olMrL'cEIJNAOlWO 20,1

Nr.10179! 1669653!

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branament gaze naturale
pe B.dui Theodor Pallady I drum de servitute, sector 3"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL
MPM 1MPEX S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1669653/12.10.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10179/15.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “ Extindere conductă gaze naiurale $ branament gaze naturale pe
B.dul Theodor Pallady $ drum de servitute, sector 3' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiticat de Urbanism nr. din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Soluţie de
acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr, emise de Distrigaz
Sud Reţele, Memoriu tehnic, Dovada titlu asupra imobilului, teren i/sauconstrucţü, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă),
lucrarea constă în

• Extindere conductă de gaze naturale cu o conductă nouă montată subteran,
având Dn 63 mm i o Iungime L=195 m, pe un traseu ce subtraversează Bulevardul Theodor
Paflady i conlinuă pe drum de seMtute până in dreptul imobilului cu nr. 40P din B.dul Th.
Pallady, unde va avea cap terminal. Conducta nou proiectată va fi cuplată în conducta de
distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din B.dul Th.Pallady, în zona mediană a
acestuia. Conducta nou proiectată de gaze naturale se va amplasa îngropat în domeniul
public aprox, 36 m i în domeniul privat 159 m (prin spaţiul verde va traversa o porţiune de
13 m). Subtraversarea carosabilului din b.dul Theodor Paflady se va realiza prin foraj
orizontal dirijat, iar în spaţiul verde se vor executa 2 gropi de poziţie cu dimensiunile de 1,5
xl,5m.

• Reabzare branament de gaze naturale pozat subteran, cu Dn 32mm şi Iungimea
L=3 m, cuplat în conducta de gaze naturale nou proiectată pe drumul de seMtute, i
montare post de reglare-măsurarea aferent.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că traseul
Iucrării afectează cele două făii plantate -de Iăţime 3.0 m, existente de-a Iungul căii de
rulare tramvai. In proximitatea gropilor de poziţie (aferente forajului orizontal dirijat) există
plantaţi Ia distanţe de aprox.3-4 m platani cu 0=15-20 cm, h=6-8 m.

In proximitatea traseului Iucrării executat pe drumul de servitute există un ex. Fraxinus
sp. (frasin), cu 0=30 cm, h=5-6 m.

Bd Rena Elsaleta nr. 47. cc caIOSCO13. sedor5, Bucurfl, Rrmănia /‘
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ln urma analîzării documeflîätiei depuse i a veřifiäari'lor din teren, in conformitate n

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de proiecjie a spaiIor verzi de pe

teiiloriul Municipiuluî Bucureşti, vă facem cunoscut avizul TavcmbB condiţionat execuţiú

iucrărfl menţîonate, astfet
- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei

de Mediu din cadrul Primărie[ Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- ln proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular almaterialului dendrologic.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m- 1.5

m faţă de arbori din proximitatea traseului Iucrărü, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.
- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau

rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- ln cazUl în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi,

acetia pot fi pusi în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin bio)ogic, înclinare peste
4Q0 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele

pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificăńle ultedoare (12 luni de

Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul

lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din

proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul Iucrării este

obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrisarea materialului dendrologic in cauză prin

revizuirea prezentului document.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăńíor aveţi obíigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. 263R(610758 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă, vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării

ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea

execuţiei lucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b)

din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar prezentul aviz va fi considerat nul.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit
lnsp. Daniela VDINESCU

Ą
Red:D.v.J SexJ3i.1Q.2018 prezei-ituł av{2 a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMÄRA MUNIŚWULUI BUQJREŞII
Drrecţia de Mediu ..;

POMANIA
l1s-2osJsÂflRATo,M jL=EuNi

Nr. 31 42,968411619647,1665193/ S. NDV. 201&
Către: SC ELECTRJCA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, camera 42/1, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1
PSS-DADP - Serviciul Administrarea Domeniu!ui Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu enrgie electrică a imobflului situat pe str Mărului
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1619647/26.04.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 3142/27.04.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1665193/28.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9684/01.10.2018, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrărü: ‚Alimentare cu enrgie eĺectrică a imobiluIui situat pe
str. Mărului nr. 34-38, sector 3', conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor i DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 14.06.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 450m, astfel:

• din calul existent în trotuarul str. Ilioara, pe partea nr. pare, subtraversează
str. Ilioara, până pe str. Malva, pe partea nr. pare, continuă pe str. Malva (drum de
pământ), subtraversează b-dul Nicolae Grigorescu, continuă pe str. Malva pe partea
imobilelor cu nr. impare, până în dreptul imobiluiui alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
b urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaUa aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Intocmit

I2ARAscA
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREşu (1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
E3aiTZtĄ MPQEUNÁ

Nr. 3340,974211621142,1665811/ 05. NOV 1W8

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicü nr. 44, sector 2
E-mail : office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domn(ţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referîtor Ia Iucrare : Branament de apă potabflă pentru sistemul de irigaţfl în
scuarul din Piaţa C.A. RosettĘ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1621142/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 3340/07.05.2018, completată cu adresa
dvs. nr. ‚ documentaţie înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1665811/02.10.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9742/03.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: Bransament de apă potabilă pentru sistemul de kigaţii în
scuarul din Piaţa C.A. Rosetti, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii
nr. ‚ aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren in data de 18.102018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 20m, astfel:
• din conducta existentă în carosabilul C.A. Rosetti, perpendicular, subtraversează

carosabilul, până în scuarul din Piata C.A Rosetti.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în vecinătatea traseului IucrărU.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa rnanual sau utilizând c tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiaie în jurul trunchiului arborilor i rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timput execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

. ReginaEsabeta
— ľ

Tet; C2 .305.55.00
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulteńoare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

iucrăńi, veţi avea obligaţia ?nlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrădlor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespeclarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi śde pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

02.Nay 2018

Jntocmit:
IąĄaARASCA

Red:P.R.i3ex-22.1O.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
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PRJMĂRIA MUNłCIPIULUI BUQJREŞfl şi.sä

ş Direcţia de Mediu
ROMANIA
‚9S ZO3 sAÁTnTlĄ WPflUNÁ

Nr. 4069,968511625403,16651941 N4)V 11

Către : SC Eiectrica Racord Instal SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5
E-mail:

Spre ştiinţă:
P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică
a imobilului situat pe str. Begai :ector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1625403/17.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4069/18.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1665194/28.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9685/01.10.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică în
vederea alimentărü cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bega nr. 14, sector 5",
conform documentaUei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz favorabil emís
de ADP sector 5), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
27.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 204m, astfel:

• din cablu] existent în drëptul imobilului nr. 6 din lntrarea Bega, prin trotuawl nr.
impare aI Intrării Bega, continua prin trotuarul nr. pare aI str. Bega, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a prorpietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• lângă stâlpul din dreptul imobilului nr. 6 din Intrarea Bega există 1 ex. Ailanthus

altissima (fals oţetar) O 25cm, h 8-lOm.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor construcîorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirealruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obľgaţia
solicitărU revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Bd. flegina Eüsateta nr. 47, cad pcştal O513, sedar5, Ducuraşti, flamánia
TeI:021.30555OO
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simana-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPMJJI BtJCUREŞTi
I

Direcţia de Mediu i ‘.•

POMANIA
lgls2Q1B SÁeAmfllM jMPPEUNA

Nr. 4071,978611625401,1666474/ 05. NGV

Către SC Eiectrica Racord Instai SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5
E-mail:

Spre ştünţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Aliŕnentare cu energie electrică a imobflului cu ! pe
str Criana, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1625401/17.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4071/18.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1666474/03.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9786/04.10.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a
imobflului cu nr 32 pe str Crisana, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificărü efectuate pe teren în data de 27.06.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 35m, astfel:

• din PT existent în trotuar, în dreptul imobilului nr, 21 din str. Crisana, prin trotuarul
nr. impare aI str Crisana, subtraversează str. Criana Ia Iimita din partea dreaptă
a imobilului nr 32 din str. Crisana, unde va avea cap terminal.

‘
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Norŕnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i numai însoţit
de avizul Ministerului Culturii.

D!RECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQĘĄĽ:r.
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PRIMÂR1A MUNICIPIULIJ BUCUREŞ1I

Direcţia de Mediu ..;.

ROMANIA
‚‚6 2O sÁĂ,r)iM ţwpEuN

85, NOV LÜB
Nr. 4442,960411628955,16646601

Către : SC APA NOVA SA — prin DL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
E-maÜ:

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea rete!ei pubUce de apă potabflă pe str Oante Aligheri,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628958/29.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4442/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1664660/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9604/28.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea lucrării: „Inlocuirea reţelei publice de apă
potabUă pe str. Dante Aligheri, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 115m, astfel:

• se înIocuiete conducta de apă potabilă din carosabilul str Dante Aligheri, pe partea
imobilelor cu nr. impare, între str. Turgheniev Ivan i imobilul cu nr. 11 din str. Dante
Aligheri.

• branamente care se înlocuiesc = 1 branamente care se vor prelua = 3, hidranţi de
incendiu subtereni = 2, vane de aferente hidranţilor = 2, cămin nou = 1.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării din platbanda
situată pe partea imobilelor cu nr. pare.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa i în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei sołicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal osoorn, seclor5, Bucureşti. Romănia
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Precizăm că în cazul în care în urma verificăr]lor ulter]oare (24 luni de la fina]izarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalĺzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii i numai însoţit
de avizul Ministerului Culturii.

Ożwny 2018

Întocmit:
Insp. RoxanąPA RASCA

Red:P.RJ3ex.-1310.2018 - prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cud poştal O5l 3, sedcr 5, Biurefl, Rcmânia

rel 021.30555.00 int. 4C16
hţlpJi.pmb.m
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DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu “

POMANIA
1g'6 7mB sÁJ1trnti wţ,rzwnÁ

Nr. 4447,960311628967,16646651 NOV. 1'fl

Către : SC APA NOVA SA — prin DL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
E-mail:

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1
PSŞ — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă existentă pe str. Erie Eroul,
sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628967/29.05.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 4447/30.05.2018, compietată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B, cu nr
1664665/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9603/28.09.2018, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: ‚jnlocuirea reţelei publice de apă potabiĺă existentă pe
str. Erie Eroul, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificărfl
efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că iucrarea se va executa pe o Iungime
de 130m, astfel:

• se înlocuieste conducta de apă potabiiă din carosabilul str. Erie Eroul, pe partea
imobilelorcu nr. pare, între Drumul Mic între Vii i Prelungirea Ferentari.

• branamente care se înlocuiesc = 5, bransamente care se vor prelua = 12, hidranţi
de incendiu subtereni = 5, vane de sectorizare = 2.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa ¶ Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECJÁţf7.
Simona-Marianaý,ÔIM Întocmit:

Red:P.R./4ex/221O.2018
-

p Z&luiaviz a,fostpcstat pe sile-uI PMB &
hhpi/wwwpmbroĺinsUtutii/prima &djęçţiYdŕcIiameďu/avize_arboriJn_consuItareiavizearbori_in_consuIIarephp ‚ pe data de

Bd. Regina Elisateta nr. 47, cod poştal 05C613, sedor5, BucureşU. flomânia
Te1021.305.55.OO
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ROMANIA
SÁPSĂTOO,ti ÎMDOEIJNÂ

Nr. 4448,960011628968,16646461 o NC'L iď
Către : SC APA NOVA SA — prin DL — solicită ridîcarea
exemplarului de Ia registratura PMB
E-mai/:

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă existentă pe str.
Constantin Budisteanu, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628968/29.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 4448/30.05.2018, completată cu documentatia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1664646/27.092018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9600/28.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Inlocuirea reţelei publice de apă
potabilă existentă pe str. Constantin BudĹteanu, sector 1", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planuńlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o Iungime de 300m, astfel:

• se înIocuiete conducia de apă potabilă din carosabilul str Constantin Budisteanu,
pe partea imobilelor cu nr. impare, între str. Berthelor Henri Mathias i Calea Griviţei.

• branamente care se înlocuiesc = 5, branamente care se vor prelua = 13, hidranţi
de incendiu subtereni = 3, cămin de vizitare = 1, vane de sectorizare = 4, cămine de
branamente noi = 3.

s afectarea vegetaţiei existente în aliniament aferent trotuarelor traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arbohlor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărU, săpătura se
va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
rnanevrarea utilajełor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelaiă" în scopul menţinerii
distanţei faţ de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicu!ar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Reina Disabeta nr 47. cod poştal 050013. sedors, Bucureş. România
T&: 021.305.5500
httpiĺwww.pmb.ro



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afIaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Muncipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii ęi numai însoţit

de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit:
Insp. Roxna PARASCA

Reď:P.R./Sex.-221O2016 - prezentul aviz a tost pcstat pe &w-uI PMS
pe data do

Bd Regina Etsabela nr 47. cod pcşIaI 050013, seclars, Bucureş Romána -

htlp:ilwwwpmbro ş._.)( KAS
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PRIMAA MUNICIPIULUI BUUREŞ11

Direcţta de VIedÎu :

ROMANIA
191820]E SÁsÄTofltM iMPĘUNÄ

Nr. 4449,959911628969,1664648/ 05. NOV. zu
Către : SC APA NOVA SA — prin DL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
E-mail:

Spre ştUnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Constantín Bălăcescu,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628969/29.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4449/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1664648/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr,9599/28.09.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „ Inlocuire reţea publică de
canaĺizare pe str. Constantin Bălăcescu, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Plan
de coordonare reţele edifltare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzflor i de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2016, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 155m, astfel:

• se înlocuieste conducta de canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, între
str. Wifling i str. Hariclea Darclee.

• racorduri care se înlocuiesc = 19, guri de scurgere proiectate = 8, cămine de
vizitare noi = 2, Rcl este racordul de canalizare existent care se va prelua.

• în vecinătate nu exisţă arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaflzarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor v2rzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTWçciĘ
Simona-Mariana POM

&
fled:P.fl./4exJ22lQ.2018 . prezentul ąviz a (ost p2sfąpe site-uI PMB V.

pe data de

Bd. Regina Etisabela nr. 47, ced poştai 05W13. sedor5. Bucureşd. flomânia
Teł: O213O5.5.QO
hllp://www.pmbrn
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
Is 2C18i sĄpBÄToRM LMPQEUNĂ

Nr.5027, 1032911632613, 1671281 Ş:

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

Prin
S.C. CONSTINTOP &R.L.

Strada Dobroieti nr.7, bI.3, sc.1, et. parter, ap.1, sector 2, Bucuresti

Spre ştUnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAT1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr 44, sector 2. Bucureti

ADMIN1STRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Scopul !ucrării: °Alimentare cu energie electrică a imobfluiui situat pe
Strada Negustorii sector 2"

Având în vedere soiicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A. prin
S.C. CONST 1NTOP &R.L. pentru S.0. NEGUS IMOBIL1ARE S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1632613/12.06.2018 şi Ia Direcţia db Mediu cu nr.5027113.06.2018 i compIetată cu 4
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1671281/17.10.2018 i Ia Direcţia de Medíu cu nr.
10329118.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
iucrării Alimentare cu energie e!ectrică a imobilului situat pe Strada Negustori nr. IA, sector 2'
vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator necasnic nr. emisă
de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Străzilor Bucuresti, clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentw Protecţia
Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i
stradale, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă in:

- —

. Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri jt, tip
DC4146R0, 3x150+95N, pe un traseu cu Iungimea de 185,0 m în domeniui public pomind din
PT3040 — existent pe str. Sfinţilor, va străbate trotuarul din strada SfnţiIor până Ia intersecţia cu
str. Hństo Botev, va continua prin trotuarul nr. impare din str H.Botev, va subtraversa prin foraj
dirijat Calea Mosilor, va continua prin trotuawl str. H. Botev, apoi prin trotuarul nr impare din
str. Negustori, până în dreptul imobilului cu nr. 1A, Ia o cutie de siguranţă-CS care se va
amplasa pe terenui utilizatowlui, Ia Iimita de proprietate a imobilului. Lăţimea anţuIui de
pozare va fi de 0,4 m si adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8 m.

2. Urmare a veriflcării eťectuate pe teren în data de 18.10.2018, in proximitatea
traseuiui Iucrării s-a inventariat următorul mateńal dendrologic:

Bd. Rega Eiabeta nr. 47, cod poştaIOSOOl3. sedor5, Bucureşli, România
TěI: O21.3Ő5&OĎ
hUDiMww.pmbm



- 1 ex. Acer sp. (arţar), 0=50 cm, h= 7 m, Iocalizat în aliniamentul trotuarului de Ia

intersecţia str. Hristo Botev i Calea MoiIor ( pe partea nr. pare). Trotuarl are Iăţimea de 6,0 m

în această zonă.
- 3 ex. Acer sp. (arţar), 0=35-40 cm, h= 8 m, Iocalizati in aliniamentul trotuarul din str

Hristo Botev, pe partea nr impare. Trotuarul are Iăţimea de 4,0 m.
In urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren1 in conťormitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate, astfel:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utíiizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- ?n timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărh, prin menţinerea distanţei săpăturilor la ceI puţin 1,0 m — 1,5

m faţă de arbore, conform SR 8591/1997 Reţele ediiitare subterane, Condiţii de amplasare,

evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui

sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia flnalizarea Iucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic at]at pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor

uscate i suportarea contravalorü eventuale?or prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau de toaletare, iar Ia

f]nalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Cedificatul de

Urbanism nr. din 10.04.2016 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obli9aţia solicitărH revizuirb acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărü.

¶ Având in vedere că imobilul din str. Negustori nr. 1Ase află pe Lista Monumentelor
Istorice din 2010, poziţia nr1552, prezentul aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de
Ministewl Culturü i Identităţii Naţionale privind executarea Iucrării.

Nerespecłarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)

din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR-EXECUTIV,
ŕ

SimoőáMariana'POPA

N# pr Întocmit,
Insp. 1a VOINESCU

Red:D.V..13exJ22.1O.2015 . prezentůl aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:Ilwww.pmbroĺinstilutiiţprimariaidimctwdirectia mediu/avize arbori in consuhareíavize arboń in consultare.php pe

data de

ÜŻNgy żgg
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i:
Direcţia de Mediu .tv.

ROMANIA
191$ 2Ô1& sÁBÁnrIM IMwNÄ

Nr. 7022, 10360/1646064, 1672034

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREST1 S.A.
Direcţia Proiectare i Studii

Strada Tunari nr.60, Ciădirea Stefan cei Mare, et.6-9, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PR1MARIA SECTORULUI 4 BUCUREST1
DIRECŢIA GOSPODĂR1RE LOCALĂ
Buievardul Metaiurgiei nr.1 2-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Racord de canal pentru imobflul din str. Făgetului
sector 4, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. APA NOVA BUCURETi S.A.,
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1646064/25.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.7022/26.07.2018 i compIetată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.cu
nr.1672034/18.10.2018 í ia Direcţia de Mediu cu nr. 10380/19.10.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Racord de canal
pentru imobflul din str. Făgetului nr.21, sector 4, Bucuresti°, vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

Memoriu ustificativ, dovada titlului asupra imobilului, teren iIsau constwcţii, Aviz de
traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul
Primăriei Sector 4, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare:
Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania
Communications SA, Luxten, Clasarea notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, pian de încadrare în zonă), iucrarea
constă:

• reahzare racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Făgetului nr. 21,
sector 4, cu Iegătură în reţeaua publică de canalizare existentă pe str. Făgetului, cu
Dn 40 cm, în zona mediană a carosabiiuiui. Racordui de canai proiectat va fi executat
din tuburi PVC Dn 160 mm, pe un traseu cu Iungimea de L=8,O m care pleacă din
căminul de inspecţie existent pe canaiizarea publică din str. Făgetului, va subtraversa
parţiai carosabiiui i trotuarul în dreptul imobiiuiui cu nr. 21, până Ia căminul de racord
proiectat, ce va fi amplasat în incinta imobiiului, Ia max. 2,0 m de Iimita de proprietate,
contorm planului anexă Ia Certificatui de Urban]sm menţionat mai sus.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47. cad paştal 050013, sedar5, Bucureşzi. Ramánia

ŢeI: 021.305.55.00
htlp:ĺ/www.pmb.m



în uana anaizářü áocumerüaŢiĚ čepuse i a veŕWicätior din terrii,
conformîtate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 orivind aprnbaraa.Sorme1or de pmtecţieą
soatiiior vaiÉ de pe teňtoňtĂ %uďłčipiului Bucure. ‘ iacem cunoscut avlwi

iavorabM execuţiei lucrărTi menonate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iuërări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certiĺicatul de Urbanism nr
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iít. b) din Anexa nr. 1 Ia H.&G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daa9INESCU

Red:DV../ 3ex./30.1 0.2018 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB

httpi/wwwpmb.ro/institulii/primari&directii/directia mediufavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.nhp

pe data de
O 2. NÜV 2i3

Bd. Rena Elişabeta nr 47, c pcşial O51 3, sedar 5, Bucureş, Rcmánia

TeI: 02130555.CC int 4010
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S.C. M1RAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aieea Marius Emanoii Buteică nr.18-20, sector 3, Buçuresti

Spre tünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ja Iucrarea: Branament de apă potabÎlă .şi redimenisonare racord de
canalizare pe str. Vergului ‚ sector 2, Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. MIRAL INSTAL COMPANV S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1650739/09.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7753/10.08.2018 i compietată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B.cu
nr.1671522117.10.2018 i ia Direcţia de Mediu cu nr. 10327118.1O.20l8, prin care se
solicită emiterea avizuiui de spe9ialitate privind executarea Iucrării: “Branament ¶Ie
apă potabflă & redimenisonare mcord de canalizare pe str. Vergului nr.4, sector 2,
Bucure$i", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr din
23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucuresti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Contract de vânzare, Aviz de traseu nr emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz tehnic definitiv nr. RG 91611985/09.08.2018
emis de Apa Nova Bucureti S.A., avize individuale emise de deţinătorii reţeieior
tehnico-ediiitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distńbuţie Muntenia, Netcity-Telekom,
Telekôřň Romania Communications SA, LuxtenĽRADET, Clasarea notiflcării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
încadrare în zonă), iucrarea constă în

• realizare branament de apă potabilă pozat subteran cu Dn 100 mm i
Iungimea L= 12,5 m, executat prin foraj orizontal dirijat, care va fi aiimentat din reţeaua
publíčă de apă potabilă existentă în carosabilüF din str. Vergului. Traseul
braňiśŕńentului de apă potabilă subtraversează parţiaľčirósébiiul i trotuawl în dreptui
imobilului cu nr 4, până Ia căminul de branament care va fi amplasat în incinta
imobilului aIimentat, conform pianului anexă Ia CU nr. . Groapa
de poziţie aferentă forajului orizontal dirijat va avea dimeniuniie de 1,0 x 1,2 m,
executată În carosabii, În dreptui conductei de apă potabiiă existente.

realizare racord de canalizare executat din- tubuh PVC 200x5,9 mm
lungime L=1 7,5 m, care se va Iega în reţeaua publică de canalizare existentă în
carosabilui din str Vergului. Racordui de canaiizare proiectat se va executa din
căminui existent pe conducta de canalizare publică până..Ia căminui de racord executat
pe proprietatea beneficiarului, în proximitatea Iimitei de proprietate a imobilului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
....“

POMANIA
‚gg zolŠApsÄrnpnA iMDDĹUNÂ

Nr.7753, 1032711650739, 16715221
-

CĂTRE,

-

— BZRegina Sisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucurest, Románia
Tel: 021.305.55.00
hhpW.pmbrb



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că

pe traseul Iucrărfl, pe trotuawl aferent imobilelor cu nr, pare din str. os. Vergului

există platbandă vegetaţie spontană, dar nu există arbori plantaţi în aceasta,

platbandă care are Iâţimea de 0,8 m.
Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea lucrăńlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Având în vedere prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiflor verzi din intravflanul Iocalităţuor, cu modiflcărfle i completărfle
ulterioare, este interzis reducerea suprafeţei de platbandă existentă în trotuarul din
dreptul imobilului cu nr 4 din str. Sos. Vergului.

Prezentul aviz este emis în baza i cu respectarea celor specificate în
Cedificatul de Urbanism nr.
Bucureti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice mod iflcare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuidi acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr. ‘1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

1 1
DIRECTOR EXECUTIV,

Simo &irkŕiańaPOPA

Tnocmit, -____________ —

Insp. Daniela VOINESCU

4
Red:D.v.J 3exJ3O1Q.2QiB pc€znIuI.aviz a fost postat pe site-uI PMB - — . --

htţpJimb.roflnstituIiiÍprimaria/directiiJdirectja mediWavize arbod in consuQar&avize arbori in consultare.php

pedatade..._.-. — - —

OZNÜV zoia
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PR1MARIA MUNICIPIULUi BUcUREŞb jţth!t

Direcţia de Mediu
ROMANIA
Iglg201 B I SÁCE&TOQIM IIĐPÇEUNÂ

Nr. 8574,10316/1656872,1671244/ gţţ

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-duţ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucra.ea: Alimentare cu energie electrică a imobilului ituat pe str. Justiţiei
sector 4, Bucureşti

r Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1656872/03.09.2018 şi la
(j Direcţia de Mediu cu nr. 8574/04.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia

P.M.B. cu nr. 1671244/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10316/17.10.2018, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: „Aĺimentare cu energie
electrică a imobilului situat pe str. Justiţiei nr. 4 7-49, corp A, ap. 2, sector 4", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 9m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul str Justiţiei, perpendicular, până Ia aproximativ 5m
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizărfl dosawlui, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi ob)igaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i însoţit de
avizul Ministerului Culturii..

DJRECTOR EXEC95JY
SimonaMariana;POPAt Întocmit

jĄxjRASCA

&Red;P.R./3exJ24.1O.2018 preeniul avjz á ĺost postat pe site-ut PMB

pe data đe

Rd. Rena Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucuĺeşti, România
Tel: 021305.55.00
hIp i/www. pmb. m
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Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
8-dul Mărăeti nr. 28, sector 4
E-mafl:

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale Ia imobilul situat în str. Cetatea
Poenari ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657608/05.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8686/06.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr 1665841/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9740/03.10.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale la
imobilul situat în str. Cetatea Poenari nr. 45, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu amis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
18.102018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Poenari, perpendicular, până Ia
Iimita din partea stângă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.

In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C,G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Munictpiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

DiRECTOR EXECUTI
Simona-Mariana P

Red:P.RJ3exJ24.10.2018
- izafostŕotat pe site-uI PMB

hhp:/iwvną.pmb.rohnstilutu/prim ‘irecbVdimdflediu/avize_arboriJn_consuItareiavize_arboriJn_consuItarephp pe data de

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞD

DireĆa de Mediu

Nr. 8686,9740/16576081665841/ 05. NOV. ?‘J8

Jntocmit:
SCA

Bd. Reg{na Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucuraşti, flomânia
TeI: 021 3055500
hup:J/wwwpmb.ro
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PRÍMARIA MU*CIPIULUI BUCUREŞII

Direcţia de Mediu

Nr. 8688,9739Í1657604,1665840/

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăsesti nr. 28, sector 4
E-mafl:

Spre ştflnţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi
B-duĺ Metaĺurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale Ia imobilul situat în Drumul JUa vei
sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657604/05.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8688/06.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1665840/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9739/03.10.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale ía
imobjlul situat în Drumul JÜa vei nr. 48-60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, În urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o Iungime de 13m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Dwmului Jilavei, perpendicular, până la
aproximativ 6m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
so]icitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrări]or.

La finalizarea lucrărilor aveţi obflgaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toa!etare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ta data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariai($ŐA. Întocmit:

r şaRASCA

Red:P.R./3exJ24.1Oô6 -jezęńtui aviz a fost postat pe site-uI PMB
http /www pmb rouinstlt l'prIr1iarIaJd[reudirectia_medw/avIze.arborI_In censuItare/avizearbonjn_consu!tare php pe data de

D 5. NQV 1b

et-
.fl•

ŔOMÂNIA
‚g,s.2maj SÁOBMOP'M ikPPRJNÁ

Control - Servicii Spaţii Verzi

Bd. Rena Eksabeia nr. 47. ccd peştJ O513. sector 5, Bucureş, Romănia
T&: 021.3055500
hupUwvavpmbm



R)



PRIMARIAMUNKWKLtM SUQS1i
*

»—.‘, .••.‚..%Direcţia de Mediu :. .

ROMANIA
lI&2OIB I S&flRÄTOfl,M iUPQEUNÄ

Nr. 8691,974111657596,1665843/ 05. gy 1Ü

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăesti nr 28, sector 4
E-mail:

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Pridvorului $ aleea perpendiculară pe str. Pridvorului, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1657596/05.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8691/06.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1665843/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9741/03.10.2018, prin care
soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: „Extindere reţea de distribuţie a
gazelor naturale .şi branamente pe str. Pridvorului $ aleea perpendiculară pe str.
Pridvorului, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în
urma verificărü efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 120m, astfel:

• din conducta existentă în colţul blocului nr, 18 din str. Pridvorului nr. 23, prin
carosabil/paracare, continua prin aleea perpendiculară str. Pridvorului (drum de
pământ), până Ia Iimita din partea stângă a imobilului nr. 42-44 din str. Pridvorului,
unde va avea cap terminal.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului.
In timpul executăhi acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţe!e edilitare subterana
Condiţü de ampĺasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămäntului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Bd. Reina Ebsateta nr 47, cod taJ O513, sedar5, Bucure. Rnia /
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Vă fácem cunoscut că în cazul în care este seçuonat sistemul radícular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:
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05. ¶W'Ł 2
Către : SC GIN1CON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Intrarea
Ezăreni sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1662638/21.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9367/24.09.2018, prin care sohcitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobiluź situat pe Intrarea Ezăreni
nr. 6A, sector 111, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior
de reţe)e edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Ezăreni, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a prorpietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma anahzării dosaruIui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obflgaţia
sohcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaflzarea iucrărilor aveţi obflgaţia aducerfl terenuiui la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
to a l eta re.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i numai însoţit
de avizul Ministerului Culturii.
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Direcţia de Mediu .

POMAN1A
‚g,s20,e sÁBMop,î,iPcEunÁ

05. av 1

Către : SC E-DJSTRJBUŢIE MUNTENIA SA - prin D-na
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică
a imobului situat pe str Mărului sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1663479/25.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9456/26.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea eiectrică în vederea aiimentărü cu energie electrică a
imobilului situat pe str Mărului nr. 70, sector 3' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o lungime de 270m, astfel:

din T4715 existent pe str. Mărului (drum de pietri), în carosabilul str. Mărului pe
partea imobilelor cu nr. pare, până Ia Iimita din partea dreaptă a imobilului
ălimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
ln urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-MarjśŕáPÜA

Ç._ ¶C

Red:P.R./3exJ22.1OO18 JzJMui áviz a fost postai pe site-uI PMB

pe data de
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Nr. 9459116636871 NO 1űP

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Reĺeritor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaie pentru imobflul situat pe str. Nade.ş
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1663687125.09.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9459/26.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobUul situat pe str. Nade nr. 39,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul de traseu amis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Nades, perpendicular până Ia aproximativ
6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui situat în dreptul imobilului Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănire&ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arboreie din vecinătatea sa şi în timpu) execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialutui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O5JI3. sedor5, Bucureş, flomânia ‚i$
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere ceJe constaiate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicităńi revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrăńlor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIUUJ BUCUREŞ11 r1-
tlredŞa de Mediu

POMANIA
lOtt 2010 ISADBÂ7DPM iMDCEUNÁ

Nr. 9554116643471 05. NOV 2Ü18
Către DI.
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştUnţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor ía Iucrarea: Branşament de apă pentru imobfluí situat pe str. Rodiei
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664347126.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9554/27.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărW,Branşament de apă pentru imobiIuI situat pe str. Rodiei nr. 36,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că1 în
urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de Sm, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul str. Rodiei, perpendicular, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăUi.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabililate 1 an de Ia data emiterh.

DiRECTOR EXĘ1ďTIV
Simona-Mariq%6 POPA-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

NrS6O8, 979511664671, 1666354 Jh•ÇV 7 -

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

pri n

ŔOMÂNIA
ZOI 6! SÁPSAtOQ,u

S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilui situat pe str.
Romulus r sector 2, Bucureti"

Având in vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GIN1CON S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr1664671/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9608/28.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1666354/03.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9795/04.10.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executaręa IucrărU: “Branament de gaze
naturale pentru imobilul situat pe str Romulus1 nr.27, sector 2, Bucure$i", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. / 05.12.2017
emis de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

Aviz de traseu ‘30.08.2018 emšs de Administraţia Domeniului
Public Sector 2 Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorH reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom
Romania Communications SA, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, plan de incadrare în zonă), iucrarea constă în:

. realizare branament de gaze naturale nou PE 100 SDR11, Dn 32mm i
Iungime L= 8,0 m (7,0 m în proiecţie orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu
nr.27 din str. Romulus, Ia Iimita de proprietate din partea dreaptă a imobilului alimentat.

BranamentuI de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze
naturale PE Dn 125mm existentă in carosabilul din str. Romulus, pe partea imobilelor
cu nr. pare. Lucrările de execuţie a branamentuÍui de gaze propus se vor realiza prin
foraj orizontal cu subtraversare parţială a carosabilului i a trotuarului până Ia postul de
reglare-măsurare ce va fi amplasat Ia Iimita de proprietate cu domeniul public a
imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. -

Bd. Regna Eflsabeta . 47, cod pofll 050013, sector 5. Bucumşti. Rom&ia
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

execuţiei Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiteríi acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

:0

Red:DV./ 3ex.i22.I0.2018 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

hUp1twzw.pmb.ro/institutii/primariaidirecIiiIdirecba mediwavize arbori in consuhar&avize arboń ín cansuhare.php
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11
Direcţia de Mediu

‘..

ROMANIA
‚gJs,ma SAPOÁmPIM pOĺuwÄ

Nr. 9681116650511 05

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60, clădirea tefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştUnţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă pentru imobflul situat pe str. Ştiucű-

‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1665051/28.092018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9681/01.102018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str tiucü nr 34 A,sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a pianurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 18.10.2016, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
lungime de lm, astfel:

• din branamentui existent în carosabilul str. tiucii, până Ia aproximativ Sm faţă
de Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.
în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, 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 avizui favorabii execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La fina)izarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toa!etare.

Prezentul aviz are termen de vaiabifltate 1 an de Ia data emiterii.

BIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPt

Întocmít

Red:P.R.i3ex./23.1O.2018 -“Ŕr'ásçtuI avi afast pcstat pe site-uI PMB

pe data de
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I
Direcţia de Mediu

ROMANIA
- lrng-?ms I SĂIJCÁTnrnM iL4PCEUNÁ

Nr. 968211665048ĺ o :ov 1Ü

Către: SC APA NOVA SA
Str. Tunarj nr. 60 A, clădjrea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul śituat pe str QauIui
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1665048/28.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9682/01.10.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe str OauIui nr 37,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o lungime de lm, astfel:

• din racordul existent în carosabilul str. Oasului, până Ia aproximativ 5m faţă de limita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
— va executa manual sau utihizând o tehnologie adapta!ă condiţUior din teren care să nu

distrugă sistemul radicu!ar al materiaiului dendrologic. ln timpul lucrărilor constwctorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" În scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defriarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Bd. Regina Eflsabea nr. 47. cod poşlal 05C013, seclor5. Bucureşb, Romănia
T&: 021 305.55.00
hUpi/w&wpmb.m



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:

02 WUV 2üig

Red:P.RJ3ex.-23.1O.2018 - prezentul aviz a tost pcstal pe site-uI PMB
• pe data de
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 1. z
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IgS-2OI B SÁflBĂPDrnM iMPPEUNÁ

Nr. 9744/1665856! 1] 5, :ov. 2018

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Iaregistratura PMB

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrnrea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe IntrareaZlatna sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1665856/02.10.2018 şi la
DirecUa de Mediu cu nr. 9744/03.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Zlatna
nr. 5, sector 4", conform documentauei depuse (C.U. nr.

‚ aplanurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie ale deţinătoritorde reţele edilitare, avizui Ministerului Cuiturii nr. ‚ aviz de traseu emis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de
18.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 6m, astfel:

din conducta existentă în carosabilul Intrării Ziatna, perpendicular, până Ia
aproximativ 1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţU.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrärilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterU.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

-: tQ3 l

Red:P.R./3ex./23. 10.2Ôi'7gezentuI aviz a tast poslat pe sile-uI PMB &
pe data de

Întocmit:
oxa a PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lIB ?ÔISjSA.PBAIOOIM MPPLUNA

Nr.97451 16659021 NOV 1W

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligraflei nr.4, sector 1,Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă i branament de gaze naturale pe str.
intrarea Frumoasă sector 1, Bucuresti'

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin &C. GINICON &R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1665902/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9745/03.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării wExtindere conductă .şi branament de gaze naturale pe str. Intrarea
Frumoasă nr5 sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei deuse (Certificat de Urbanism nr. din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de
acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz
Sud Reţele, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr.

emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale, avize emise de
administratodi reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare extindere reţea de gaze naturale cu o čonductă PE Dn 90 mm
Iungime L=4,0 m, pozată subteran în carosabil din Intrarea Frumoasă, cu racordare în
conduötädé distribuţie gaze naturale existentă în carosabilu!diiîstr.intrarea Frumoasă.

• realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei
conducte de Dn 32 mm i Iungime L=2,5 m (1,5 m în proiecţie orizontală), cu racord în
conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din Intrarea Frumoasă,
perpendicular pe aceasta. Traseul acestuia va traversa parţial carosabilul în dreptul
imobilului cu nr.5 din Intrarea Frumoasă, Ia distanţa de 1,0 m de Iimita de proprietate
dreapta a imobilului alimentat, până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa Ia
Iimita de proprietate a imobilului alimentat.

Lucrările de execuţie a extinderü conductei de gaze naturale i a branamentuIui
se vor realiza în anţ deschis executat prin săpătură manuată.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărü nu există vegetaţie. -

Bd. Regra EIabeta nr. 47. d poştal 05C013, sedor5, Bucureşli, Ram
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În urma analizării documenţaţiei depuse i a verificăńlor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută Tn traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi ob!igaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valahilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

j

intocmit,

Insp. eIaINESCU

Ređ:D.vI 3 ex./22.lO.2018 - prezentul aviz a fost poslat pe síte-uI PMB

hLtp:/I.pmb.ro/instiLptiiiprimahaídirectii/directía međiu/avize arbod in consuttare/avize arbori in coasułtareohp

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ŔOMÂNIA
018 7O1 • çheÁrccIt., iMPDWNÄ

Nr. 9788116665501

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, sector 4, Bucuresti

Spre tiinţă:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURETI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr44, sector 2, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie eiectrică a
imobuului situat pe ‘Şoseaua Vergului; $ sector 2"

Având în v&iere soiicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE kvIUNTENIA S.A.
prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1666550/03.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.9788/04.10.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Extindere reţea
electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe oseaua
Vergului nr.4, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr.420R1623815 din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti impreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de so)uţie i .03.2018 emisă de E-Distribuţie

_____

____

Muntenia SA, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz de trasäú
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notiflcării 3

______

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Contract de vânzare aut, cu nr
Autorizaţie de Construire imobil, plan de coordonare avizat de

administratohi reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in:

Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice
noi JT, Sxl 50÷95N, pe un traseu cu Iungimea L= 86 m, care pornete de Ia postul de
transformare - PT 2819 existent în nia blocului (imobil cu nr, 19 din os. Vergului),
continuă prin aleea de acces, apoi prin trotuarul din faţa imobilul cu nrl9, va
subtraversa prin foraj orizontal Sos.NerűIui, până în dreptul imobilului ce urmează a fL
alimentat, Ia 2 fihde de distribuţie Lcontorizare amplasate în incinta imobilului.
Pozarea cablurilor eIectrce în alee i trotuar se va realiza în anţ cu Iăţimea de 0,4 m.

=

—

Bd. Regina Disabeta nr 47, ç poştal O5l3. sedor5, Bucureşd. Român
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- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, s-a constatat că

în proximitatea traseului cablurilor electrice proiectate, de-a lungul trotuarului aferent

imobilului cu nr.19 din os. Vergului există gard viu cu Iăţimea de 0,5 m. Traseul reţelei

electrice proiectate traversează o porţiune de spaţiu verde aferent imobilului nr 19

(spate bloc- conform planului de coordonare), spaţiu verde în care există materiał

dendrologic plantat.
Tn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem cunoscut avizul

favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Tn proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseutui Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.
- Tn timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejara a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m — 1,5

m faţă de arbori, conĺorm SR 8591/1997 Reţeĺe edihtare subterane. Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- b cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse prin prăbuirea materialului dendrologic.

- Dacă la verjf]cările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea

sau prăbuirea materialului dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirH

exemplarelor uscate i suportarea contravalohi eventualelor prejudicii produse prin prăbuirea
acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza i cu respectarea celor speciflcate în

Certificatul de Urbanism nr420R1623815 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului

Bucure$i fmpreună cu planul anexă - vizat spre neschimb9re i în baza planului de

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Slmona-Marlana\POPA

Intocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

_____

r

Red:D.v../4ex./30.1O.2018 - prezentuI-avitt4ot-postat-pe site-uI PMB —
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CĂTRE,
S. C. E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prIn
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justitiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUflETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: ‘Alimentare cu energîe electrică a imobfluiui cu adresa str. Escalei
i sector 2, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIEMUNTENIA S.A. prin S.C.
BEST ELECTRQPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1666554/03.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9789/04.1O.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie electrică a imobuului cu adresa str.
Escaleinr.47, sector 2, 8ucureti'ţ vă cDmunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr

emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notiticării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de
vânzare autentificat sub nr. ‚ plan de coordonare avizat de administratorfl
reţelelor tehnico-edilitare i stradale, Autorizaţie de Construire imobil, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

Extinderea reţelei electrice prin montarea subterană a unui cabiu JT 3x150÷95N
pe un traseu care pornete din CS — cutia de distribuţie şÎ secţionare existentă Ia baza stâlpului
montat pe trotuarul nr. pare aI str. Escalei, la intersecţia cu str. Ţesătoarelor, va continua pe
trotuarul nr, pare din str. Escalei până în dreptul imobilului cu nr.47 unde va subtraversa
carosabilul, până Ia FDCP — firida amplasată în incinta imobilului alimentat, Ia Iimita de
proprietate, conform planului anexat la Certificatul de Urbanism menţionat mai sus. Lungimea
traseului cablului electric va fi de 244 mI, adâncimea de pozare a cablului va fi de 0,Ym iar
Iăţimea anţului de pozare va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că în
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate ( în trotuarul nr, pare din str. Escalei) există:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum sp.(castan), puiet cu h= 1 m;
- o alveolă neplantată;
- 1 ex Acer sp.(adar), 0= 6Ocm, h= 7-8 m, plantaţi în alveolă;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0= 10 cm1 h= 4 m;
- 1 ex. Tilia sp. tei), 0= 5Ocm, h= 7-8 m, in dreptul imobilului nr. 30;
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa), 0= 20-25 cm, h= 4-5 m in dreptul imobilului nr. 32;
- 2 ex. Tilia sp. (tei), 0= cm, h= 4-5 m, în dreptul imobilului nr. 36;

Bd. Hegna Elisabeta nr. 47. cai pcştal 050013. sedor5. Bucureşd. România
Td: 021 .30555.
http:Uwvwpmb.ro



Lăţimea trotuarului este de 2.0 m.
În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren1 in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării

mentionate, astfel:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utklizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrol ogi c.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrărü, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm - 1.5 m
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare subterane.

Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor.
- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau

rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Alveo!eie neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte

materiale.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi,

acestia pot fi pusi in pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare in declin biologic, inclinare peste
40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de
Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul
IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului ta starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular aI acestora, executantul Iucrării este
obligat ca in ceI mai scurt timp să solicite detriarea materialului dendrologic în cauză prin
revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă, precum i în baza documentaţiei depuse Ia dosar.

Peotru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulteriqr emiterH acestui avkz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Beneficiarul Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor
precum si de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată
conform arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simoną-Mriana-$OPA

4flv ) Intocmit,
\\_ - tl .5V Insp. Danieĺa VQI$ESCU

62. WÜV 2010
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEN1A S.A.

Prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, 040119, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSIŁIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr 44, sector 2, Bucureti

Scopul Iuorării: “AIimen tare cu energie electrică a imobflului situat pe
Str, Erou Ion Scoflan ‚ sector 2"

Având în vedere soiicitarea depusă de Domnul Năstase Claudiu Daniei —

imputernicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., pentru S.C. E-DISTRIBUŢIE
MUNTENIA &A., înregistrată Ia PM.B. cu nr.1666560/03.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9790104.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrărfl" 14limentare cu energîe electrică a imobflului situat pe ęStr.
Erou Ion Scorţan nr. 14, sector 2'ţ vă comunicăm următoarele: l

1. Conform documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism nr. din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soiuţie nr, emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 2, Ciasarea Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr

plan de coordonare avizat de administratorü reţeleior tehnico-ediiitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu jt, tip
DC414615X, 3x150+95N, pe un traseu cu Iungimea de 105 m în domeniul public, din
cutia de distribuţie aferentă postului de transformare T814, existentă pe stâlpul de
curent eiectric din trotuarul nr pare de pe str, Erou ion Scorţan Ia intersecţia cu str.
Ţesătoareior. Traseul de pozarea cablului electric va continua prin trotuarulul nr. pare
până în dreptul imobiluiui cu nr. din str, Erou ion Scortan, ia noul FDCP amplasat în
incinta imobilului, ia Iimita de proprietate dreapta a acestuia, cu acces din domeniul
public. Pe traseul cablului electric Iăţimea trotuaruiui este de 2,4 m, iar Iăţimea anţuiui
de pozarea cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că
in trotuarul nr, pare din str, Erou Ion Scortan, în drepui imobilului nr. ‚ există plantat
in alveoiă un ex. Fraxinus sp.(frasin), 050 cm, h8,0 m. Lăţimea trotuarului este de
2,0 m.

Bd. Regkia EJabeta nr. 47, cod paştal 05C013, sector5, Bucureşh, Romăn
TeI: 021 .3C5.550O
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În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil

condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:
- b proximitatea arborelui, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnotogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proimitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm

- 1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare

subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea

pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care nu sunt respectate cond)ţiile menţionate, nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia

verificările ulteńoare (12 Iuni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia

înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicü produse

prin prăbuşirea acestora.
- ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,

iar la flnalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza

unei solicitări punctuale.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, precum i a

celor specif]cate in Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie

4 Muntenia SA, Pentru orice modificare apărută î9traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui

aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Beneficiarul lucrărfl, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia

Iucrărilor precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIREÇFORĘXECUTIV,

Simona?Mariana POPA
çj t\

(10 Şfl ‚

-‚
lntocmit,

Insp.

Daniela VOINESCU

4
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PRIM RIA MUNICIPIUUM BUCUREŞÎI

Direcţia de Mediu

U 5
Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr 8-12, sector 5
E-maiI:

ŘOMÂNIA
9I*2OIB SAfl8AnIL, MPflflJNA

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Sp$ii Verzi
B-dul Metaĺurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobżlul situat pe str. Chindiei
. sector 4, Bucureşti

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

1:0
A

Hed:P.R./3exJ24.1ö.2O1Bpr&cntul aújz a ĺost postat pe site-uI PMS

pe dala de

Nr. 9791/1666285!

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1666285/03.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9791104.10.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Chindiei
nr 22-24, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr.
aviz de traseu emis de DSL sector 4), vă comunicăm că, în urma

verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 4m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str. Chindiei, perpendicular, până Ia Iimita
din partea dreaptă a proprietăţii

? în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau

Intocmit:
oxanPARASCA

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşlai Q513, sedor5. Bucure. Rnănia
Tet: 021.305.55.03
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Direcţia de Mediu
POMAN IA
tIezolasĄpBMoM ILtruNĄ

Nr. 9794,1024811666205, 1670285I.?.YJPJ)Ł.

CĂTRE,
Doamna

prin
S.C. TEHNIC INS TAL GRUP S.R.L.

Strada Ghioceilor nr.20, sat. Zurbaua, com. Drăgăneti VaIe, Jud. Ilfov

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Redimensionare branament de apă potabilă i racord de
canalizare pe strada Emanoil Porumbaru r sector 1, Bucuretľ

Referitor Ia solicitarea depusă de &C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. pentru
Doamna înregistrată Ia P.M.B. cu nr1666205/03.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9794/04.10.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1670285115.10.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 10248116.10.2018, prin

4 care solicitaţi emiterea avizului de specialitdte privind executarea Iucrării
“Redimensionare branament de apă potabilă i racord de canalizare pe strada EmanoU
Porumbaru nr.68, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Certificat de mo$enitor nr. Aviz nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Aviz nr. emis
de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţ(onale, Aviz tehnic definitiv
emis de APA NOVA Bucuresb, Avizele individuale emise de Apa Nova Bucuresti SA, E
distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Telekom Romania Communication, Luxten,
Netcity Telecom, Ratb, plan de incadrare în zonă), Iucrarea se va executa astfel:

• reatizare bransament de apă potabilă din polietitenă cu Dn 5Omm (Dext
63mm) i Iungime L=6 m, montat subteran, care va fi alimentat din reţeaua publică de
apă potabilă existentă în carosabiiul din str. Emanoil Porumbaru. Traseul
branamentului de apă-potabilă traversează carosabilul i trotuarul în dreptulimobilului
cu nr.68, în apropierea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până Ia
căminul de branament care va fi amplasat in incinta imobilului, la max. 2 m de Iimita de
proprietate cu domeniul public;

• realizare racord de canalizare din tubuň PVC 200x4,9 mm SN8 cu Iungimea
L=7 m, montat subteran, cu pantă de 10%, care se va Iega Ia reţeaua publică de
canalizare DN 3Ocm din beton, existentă in carosabilul din str Emanoil Porumbaw.

Bd. Regi,a EIaUeta rw. 47. cod poştal 050013, sector 5, BuajreşU, RomMia
TeI: 021.3055500
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Traseul racordului de canalizare va traversa parţial carosabilul i trotuarul în

dreptul imobilului cu nr.68, in apropierea Iimitei de proprietate dreapta a imobilului

alimentat, până Ia căminul de racord care va fi amplasat în proprietatea imobilului, Ia

max.2 m de flmita de proprietate cu domeniul public.
Atât bransamentul de apă potabilă cât i racordul de canalizare se vor amplasa

pe traseul branamentuIui i racordului ce se redimensionează.
2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren in data de 22.10.2018, s-a constatat că

nu există vegetaţíe pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia.
În urma analizării documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B.

nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia ađucerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului

Bucureşti impreună cu planurile anexă, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, lit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIM)alA MUNICIPIULUI BUCUREŞTJ L.pr
Direcţia de Mediu

a

POMANIA
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Nr.9909116675811 ‘.j

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &R.L.

prÍn
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, 0401191 sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMIN1STRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLiC SECTOR 1
Buievardui Poiigrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: ‘Älimentare cu energie eiectrică a imobflu!ui situat pe strada
Emanofl Porumbaru sector 1, Bucurestľ

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENJA &R.L.
prin Domnul Nastase Claudiu Daniei — împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT
S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1667581/05.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.9909/08.10.2018, prin care se sohcită emiterea avizului de speciahtate privind executarea
Iucrării “Aĺimentare cu energie electrică a imobiluĺui situat pe strada Emanoil Porumbaru nr.68,
sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
02.08.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu pianui anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soiuţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Domeniuiui Pubhc Sector 1, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorH reţeielor tehnico-edihtare, pian de încadrare în zonă),
iucrarea constă în:

• extinderea reţelei eiectrice prin pozarea subterană a unui cablu eiectric JT,
3x150+95N, pe o iungime de 210 m, pe un traseu ce va porni din cutia de siguranţă CS
(existentă în dreptui imobiiuiui nr. 40-42 din str. Emanoil Porumbaru), va continua prin trotuarui
nr, pare din aceeasi stradă, va subtraversa str. Prof. ion Cantacuzino, până în dreptul imobiiuiui
cu nr. 68, ia cutia de distribuţie existentă ia limita de proprietate cu domeniui pubbc. Lăţimea
săpăturü aferentă anţuIui de pozare a cabluiui electric nou va fi de 0,4 m, iar adâncimea de
pozare va fi de 0,9 m în trotuar i 1,2 m ia subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, pe traseui iucrării nu
există arbori sau spaţii verzi afectate.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatăriior din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiflor verzi de pe
teritoriui Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei lucrării
menţionate.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar ia finahzarea iucrărü aveţi obligaţia aducerü terenuiui ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatui de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună
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cu pianul anexă-vizat spre nesćtürribare n baza planLflűI oe coorđonare avizat Óe

administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru arice modíficare apărută in traseul Iucrăríi

ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirii acestuia inainte de începerea

execuţiei IucrărH.
Având în vedere că amplasamentul Iucrării se află în zonă protejată prezentul aviz

este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerui Culturii i Identităţii Naţionale privind

execuţia acestei Iucrări, solicitat in CU nr. din 02.08.2018.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Ř
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CĂTRE,
&C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A.

prin
&C. BEST ELECTROPROIECT &R.L.

Strada Just#iei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, Bucurestí

4

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Scopul lucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobiiului cu adresa str.
Frasinului 1, sector 1, Bucureştľ'

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin ‚ împuternicit aI &C. BEST ELECTROPROIECT
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667585/05.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9910/O8.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Aümentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str
Frasinului nr23, sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr. ‚ plan de
coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare i stradale, Autorizaţie de
Construire imobil, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

Extinderea reţelei electrice prin montarea subterană a unui cablu JT,
3x150+95N pe un traseu care pornete din CD — cutia de distribuţie existentă în
trotuarul nr, pare din Calea GiuIeti, Ia intersecţia cu str. Butuceni. Traseul reţelei
proiectate va continua prin trotuarul nr, pare din Calea Giulesti, va subtraversa
carosabilul str. Craiovei i str. Frasinului, apoi va continua prin trotuarul nr. impare
aferent str. Frasinului până în dreptul imobilului cu nr.23, Ia FDCP — firida de distribuţie,
protecţie i Ia BMPT — bloc de măsură I protecţie, amplasate în incinta imobilului
alimentat, Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr.21. Lungimea traseului cablului electric
pe domeniul public va fi de L=255 mI. Pozarea subterană a cablului electric se va
realiza în sant deschis cu Iătimea de 0 4 m, iar adâncimea ‚deozare a cablului va fi de

t h
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t,9 m Tn trotuare si 1,2 m la subtraversăiî.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.10.2018, s-a constatat că

în proximitatea traseului cablului electric proiectat există:
- 1 ex. Prunus cerasifera sp.(corcodu), 0= 10-15 cm, h= 6-7 m, Iocalizat în

alveolă de 1 x 1 m, în dreptul imobilului cu nr.7 din str. Frasinului;
- 1 ex. Robinia pseudoacacia sp. (saicâm), 0= 25-30 cm, h= 7-8 m, Iocalizat în

alveolă de lxl m, în dreptul imobilului cu nr.3 din str. Frasinului;
- o alveolă neplantată amplasată în dreptul imobilului cu nr.1 din str. Frasinului;
Lăţimea trotuarului pe str. Frasinului este de 1,3 m.
In trotuarul din Calea GiuIeti există platbandă cu Iăţimea de 1,0 ‚ fără vegetaţie,

în care sunt plantaţi:
-1 ex. Acer sp. (artar), 0= 10-15 cm, h= 6-7 m;
-1 ex. Populus sp.( plop), 0=40-45 cm, h= 7-8 m.
Lăţimea trotuarului pe Calea GiuIeti este de 3.0 m.
In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
conditionat executiei Iucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 -

1.5 m faţă de arborU din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor.

- Este interzis depunerea pămäntului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate
cu alte rnateriale.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborU
menţionaţi, acetia pot fi pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin
biologic, înclinare peste 4Qfl faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrărü) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse
prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular aI acestora, executantul Iucrării
este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defriarea materialului dendrologic în
cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr emisde Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă, precum si în baza documentaţiei depuse Ia dosar.

Bd. Regina Elisabeta nr 47. c pcţal O5l3, sedor5, Bucureş, flomăna

TeI: 02130555.OOint 4016
hUpi/wwwpmbro



Pentru orice mođiTicare apärütä in traseúl lucťärii uteńor emiteiii acestui aviz,aveţi obflgaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrării.
Beneficiarul Iucrării, respectiv executantu, sunt răspunzători de execuţia

Iucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va
fi sancţionaîă conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Muncipiuiui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

D1RECTOR EXECUT1V,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

fled:D.V.J3exJ2S.1O.2018 - prezenlul aviz a ĺóst poslat pe site-uI PMB
http://vwiw.pmbro/instjtutji/primariaídirectiij&recţia mediuĺavize arbori in consultareÍavize arboh n consultare.phppe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• .• •.:

ŘOMÂNIA
•.‘ĘfIĐHĄ

Nr.995911 667748 V LÜ

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

DOMNUL
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafîei nr.4, sector 1, Bucureti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a
Modestieit 1, sector 1, Bucuresti"

îmobflului situat pe strada

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin Domnul. ‚ inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667748/08.10.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr9959/09.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărü Alimentare cu energie electrică a imobilului
4ituat pe strada Modestiei nr. 71, seclor 1, Bucureşti", v4 comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat dé Urbanism nr. din
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Clasarea Notifîcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare autentificat sub nr.
plan de coordonare avizat de administratorii reţeleior tehnico-edilitare), Iucrarea constă
in

extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană din PTZ 1250
existent pe terenul imobilului cu nr.31-33 din str Minerva. In PT se va amplasa o CS
din care se va poza un cabtu subteran trifazat, JT 3x150+95N pe un traseu ca va
străbate trotuarul nr impare din str. Minerva, va subtraversa prin foraj orizontal str.
Niagara, va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Niagara, cu traversarea str.
Amintirii i a str. Modestiei, după care traseul reţelei electrice propuse va continua prin
trotuarul nr. imparadia.stc....Modestiei până în dreptul imobilului cu nr. 7-Ę-J FflflRui_
amplasat pe proprietatea imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate dreapta a
acestuia. Lungimea traseului reţelei electrice proiectate va fi de 457 mIJ?ozarea
cablului eiectric se va realiza Ia adâncimea de 0,8 m în anţ deschis. Subtraversarea
str. Niagara si a str Modestiei se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verifičäńi ëfectuate pe teren în data đe 15.10.2018, în prőřrfUtatea
traseului reţelei electrice proiectate s-a inventariat următorul material dendrologic:

Bd. Regna EIabeia nr 47, pnştal O5l3, sedor5, BucurşU, Romăi
Tel.O213O55OO ——
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Pe trotuarul cu Iătimea de 1,5 m din str. Minewa există platbandă cu lăţimea de
0,5 m în care sunt ptantaţi:

- 3 ex. Acer sp.(arţar) puiet, h3,5 m, în dreptul imobilului cu nr.31-33;
- 1 ex. Acer sp. (arţar), O=SOcm, h=8m, în dreptuĺ imobilului cu nr3l-33;
- 5 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcăm), cu O 25-35 cm, h=7-8 m,
- gard viu cu o Iungime de 10 mi, în trotuarui nr. impare din str Minerva, Ia

intersecţia cu str. Niagara;
Pe trotuarul cu iăţimea de 1,5 m aferent nr impare din str. Niagara exisiă

platbandă de lăţime 0,8 m .şi alveole în care sunt planteţi:
- 4 ex. Juglans sp. (nuc), cu O 50-60 cm, h=7-8 m;
- 4 ex. Morus sp.( dud), 035-40 cm, h7-8 m;
- 4 ex. Tilia sp. (teQ, O 25-35 cm, h=6-8 m;
- 2 ex. Prunus cerasifera sp. (corcodus), O 15-25 cm, h6-7 m;
- 1 ex. Prunus avium sp.(cire), O 15-25 cm, h=5-6 m;
- Tuťe de trandafiri;
Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m aferent nr. impare din str Modestiei există

platbandă cu lăűmea de 0,8 m in care există piantaţi:
- 3 ex. Prunus cerasifera sp. (corcodui), O 15-25 cm, h=4-6 m;
- 4 ex. Prunus cerasus sp. (visin), O 15-25 cm, h=4-6 m;
- Arbuti i trandafiri.

Tn urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, În
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Tn proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în proximitatea IucrărH, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să
nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendroiogic din proĄmitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor I ceI puţin 1,0
m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Cond4ii de
amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. Este interzisă depunerea pământului
sau altor mateńale in juwI arbońlor sau rănireaíwperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

In cazul În care nu sunt respectate condiţiile menţionate mai sus, arborH din
proximitatea Iucrării pot fi puşi în pericol de prăbuire. Menţionăm că, în această

situaţie, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea
matedalului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării)

se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea

Jraseului Iucrărfl, aveţi obligaţia înIocuińLexen11ar&uLuscate şi suportarea contravalorii

_________

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, inclusiv —

plantarea gazonului (acolo unde este cazul).
Prezentul aviz este ernis în baza şi cu respectarea celor specificate in

Certificatul de Urbanism nr.

______

i in baza planului de coordonare
avizat de administratorU reţelelor tehnicdědilitäŕë, Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia
înainte de începerea execuţiei iucrărfl.

66 Reg.ia EIabeta rv. 47, cod poştal 050013, sectors, unireşti, Rom%iia
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DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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Beneficiarul i executantul Iucrărfl sunt direct răspunzători de execuţia acesteia
i de respectarea condiţiílor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B, nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

Întocmit,

Insp. Danieia VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1;:ş.ý..

Direcţia de Mediu
POMANIA
iti:a 1s 7$

05.N0V

CĂ TRĘ
DJRECŢIA GENERALĂ DEASISTENŢĂ SOCIALĂ

A MUNICIPIULUI 8UCURETI - D.G.A.&M.&
Str. Academiei nr.3-5, sector 3, Bucuresti

prin
COMPANIA MUNICIPA LA ENERGETICA BUCURES TI S.A.

Spiaiul Unirii nr. 76, Clădirea River Plazza Corp.A, EL 1-2, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINiSTRAŢiA SP1TALELOR l SERV1CI1LQR MEDICALE BUCURETi
Str. 5Ł Ecateńna. Nr. 3. Sector 4. BucuresU

(oseaua. Berceni nr. 12, sector 4 — Centrul Rezidenţial pentru persoane
dependente “Berceni")

Referitor Ia cererea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1675650/30.10.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10725/31.10.2018, prin care soiicitaţi emiterea avi2uiui de
speciaiitate pentru executarea Iucrării “realizare traseu cabluri de energie de joasă tensiune,
platformă betonată, împrejmuire grup eiectrogen", iucrare care se va executa pe terenui
situat în os Berceni nr.12, domeniui public afiat in administrarea Administraţiei Spitaieior i
Serviciiior Medicaie Bucuresti. vă comunicăm următoareie;

1. Având în vedere documentele depuse ia dosar
- Cerere nr.10725/31.10.2018;
- Extras de carte funciară pentru informare nr.66453/ 20.09.2018;
- Certificat de Urbanism nr.1093/62036 din 18.10.2018 emis de Primăria Sector

4 Bucureti;
- Plan anexă Ia C.U. nr.1 093/62036 din 18.10.2018;
- CIasarea notificării nr.21255/30.10.2018 emisă de APMB;

C
- H.C.G.M.B. NR. 338/30.09.2009;
- Memoriu tehnic;

Lucrarea constă în realizarea unei platforme betonate pentru montarea unui grup
electrogen, realizarea retelei electrice de joasă tensiune i reahzare împrejmuire grup
electrogen cu panouri de gard bordurat, Suprafaţa ia soI afectată de traseul cabiurilor
electrice (între postui de transformare existent i noui grup electrogen va fi de S=2Omx
0,4m=8 mp, Suprafaţa de teren afectată de platforma betonată va fi de S=6m x 3,6m=
22mp.

2. Urmare a verificăriior efectuate în teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că pe
suprafaţa de teren unde se va ampiasa grupul electrogen există gazon plantat, un ex.
arbustTuja sp. cu h=lm ş/ vegetatie spontană aparţinând speciei Tilia.

In proximitatea traseuiui de cabiuri electrice de jt există 3 ex. arbuti Tuja faţă de
care se va păstra distanţa minimă de 0,5-1,0 m conform SR 8591/1997.

in proximitatea terenuiui unde se va amplasa grupul eiectrogen, există 6 ex. Tuja, Ia
Iimita spaţiului verde7 care vor fi protejaţi pe durata execuţiei Iucrărilor.

. Re Ea nr 47, c aI O513. secr5, BucureşU. Rcmán ł
Tel: 021 .305.55. S
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3, În urma instrumentărH dosarului i Iuând în considerare că materialul dendrologic
împiedică execuţia Iucrărilor de construire platformă betonată i execuţie grup electrogen,
avizăm:
Transplantare:

- 1 ex. arbust Tuja sp, cu h=lm, aflat pe supra faţa de teren unde se va realiza

grupul electrogen;
Transplantarea se va executa prin grija constwctowlui i se impune respectarea

conditiilor transmise de administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborh privind
Iocaţia unde se va transplanta materialul dendrologic (1 ex. Tuja) i obligaţiile ce revin
pentru asigurarea prinderii materialului dendro!ogic transplantat.

Precizăm că această Iucrare, transplantarea, se va executa cu respectarea
prevederilor art.9, alin (2) din Legea nr.24/2007, cu modificările i completările ulterioare,
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor.

Pentru eliberarea suprafeţei de teren pe care se va executa platforma betonată
aferentă realizării grupului electrogen, se va executa eliminarea drajonUor din specia TiIia,
crescuţi din mugurü de pe rădăcină.

In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
aflat în proximitatea Iucrărfl,prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI
puţin 1 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secţionarea rădăcinilor,
depunerea pământului sau altor materiale în jurul arbustilor sau rănire&ruperea ramurilor
prin manevrarea utilajelor din dotare.

Mentionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor, precum i de respectarea prevederilor
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i în
conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu completările i modificările
ulterioare este valabil însoţit de acordul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureti.

Transplantare — 1 ex. arbust.

!ntocmit:
Insp. Daniela Vo' escu

Rsd: D.V /3 exJOS.11 .2018
— prezeniul aviz alost postal pe sIe- uI FMB.

hţlp:J/w'wiv.pmh rehinIiIutűprin1adaŢdiredii/drectia mediuĺavze a,boń n consultarwavíze arbod ín consuítare php. ije dala de

Bd. Hegina Esabeta nr. 47 cvd poşaJ 0513. secor 5. Euweşti, Rc.nânia f
TeLO21.3V5.55.OO,nţ.4016
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DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu i ‘..

POMANIA
lgls-2ÔIRISÄnBÄTOPI,Ą MPEUÄ

Nr. 901111660168/ çq4

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Modernizare sistem de Uuminat public existent, zona Baba Novac
Residence, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1660188/13.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9011/14.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Modernizare sistem de Űuminat public existent, zona Baba Novac
Residence, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i de DADP
sector 3), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 300m, astfel:

• în spaţiu verde spate bloc N1, M3 din str. Baba Novac nr. 10, 12 i parţial spaţiu
verde bloc din str. Baba Novac nr. 14.

• din T919 siluat Ia intersecţia str. Baba Novac i str Ion Tuculescu, prin trotuarul
str. Ion Tutulescu i spaţiu verde Iateral bloc 27 din str. Ion Tutulescu nr. 21-23.

• fără afectarea vegetaţiei (arbori, arbusti, vegetaţie spontană) existente în spaţiile
verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament aferent trotuarelor
traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrLlgă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, soctnr 5, Rucureşţi, România

Te1021,305.55.00
UKAShIlp:i/www.pmb.ro
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Norniele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

OIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianafOPA

Întocmit

ioxarsc
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUi BUQJREŞIi 9
Direcţia deMeďiu •;t'

ROMANIA
lBIS-2I B sÄneMoM 1MPflEUNÄ

Nr. 9792116661921
Q8N0V tu

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL
Str Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domn,ţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicű nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie eĺectrică a imobUului situat pe str Drago
Vodă sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666192103.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9792/04.10.2018, prin care so)icitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie eĺectrică a imobiluiui situat pe str. Drago Vodă
nr. 17, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
favorabil emis de ADP sector 2, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 220m, astfel:

• din PT 4437 existent în dreptul imobilului nr. 165 din str. Mihai Eminescu, prin
trotuarul nr impare aI str, Mihai Eminescu1 continuă prin trotuarul nr. pare aI
str. Drago Vodă, subtraversează str Drago Vodă, până Ia aproximativ 6m faţă de
Iimita din partea dreaptă a prorpietăţfl.

• !n vecinătatea traseului Iucrării există vegetaţi în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor ín cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cod pcşlal O5l3, sedar5, Bucureşü, Románia /
TeI:021.305.55.OO
httpi/www.pmb.m ‘.
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friuros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind ůprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale)
de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii ęi numai însoţit
đe avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

jď %Jfl'4%' Intocmit:
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Red:RA./4ex.O1 l 1.2018 . prezentul aviz a Iost postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

QB.NOV. ‘zu

Către : SC GIN1CON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail:

Spre ştiinţă:

•.s.

ŔOMÂNIA
7ISÁSAflflltĄ rJn

Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru
Arion sector 1, Bucureşti

imobilul situat pe str Eraclie

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666359/03.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9793/04.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflu/ situat pe str Eraclie Arion
nr 17 8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 2,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str Eraclie Arion, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,1 m faţă de )imita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniuiui public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale)
de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTORsËkEČÚŢJV,
Simona-/Ka#Îq PORA

Ar
Red:P.R./3ex./O1 N iO1BprđeniuI avŕz a Iost postat pe site-uI PMB U a Nflv Zďpe data đe r

Nr. 9793116663591

Întocmit:
InpRASCA
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% ..Direcţia de Mediu
ROMANIA
l9IB 201 B SÁlBÄ1OWM lMpEUNA

Nr. 979611 666203! Ü 8. ¶{ÜV. îiY

Către : SC TEHNIC INSTA L GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Autostrăzi i Drumuri Naţionale din România SA —

B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobUul situat pe
.şos. Bucure.ştiPIoieti ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1666203/03.10.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9796/04.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobflul situat pe os.
Bucureti-PIoieti nr. 135, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizeie/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele ediiitare, Autorizaţia de
amplasament emisă de CNAIR - DRDPB), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe
teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 29m
(branament) i 26m (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabiiui i trotuarul os. BucuretiPioieti de pe
partea nr. pare, subtraversează os. BucuretiPIoieti, până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axui arboriior de 1-1 .5m, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utWizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar ai materiaiului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiuiui dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiuiui arborilor şi rănire&ruperea ramuriior arboriior prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

Tn cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemui
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuírii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale)
de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRjjŢYĘĘXECUTiV,
SimĂ,a-Ma,ita POPA
( Drş, Intoemit

D

05.NOV. tJiL
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu
ROMANIA
ţtb 2OB SAflSÁflOItą MflEUNA

08. NOV 1o;
Nr.98501 1667089!

CĂTRE,
SC. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă;
CQNSILIUL LOCAL SECTOR ¶
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligraf iei nr4, sector 1,Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. HeIiuIui sector 1,
Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin &C. GINICON S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667089/04.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9850/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate privind
executarea Iucrărfl őBransament de gaze naturale pe str.HeIiuIui nr.5, sector 1,
Bucureti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 25.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Memoriu iehnic, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, avize emise de administratońi reţ&elor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei
conducte de PE Dn 32 mm i Iungime L=4,5 m (3,5 m în proiecţie orizontală), cu racord
în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Heliului. BranamentuI de
gaze naturale propus va fi executat pe un traseu ce pornete din punctul de cuplare Ia
conducta de gaz existentă (în carosabil) i va străbate parţial carosabilul i trotuarul din
dreptul imobilului cu nr ‚ până Ia postul de reglare ce va fi amplasat Ia 0,5 m de Iimita de
proprietate stângă a imobiluiui alimentat. Lucrările de pozarea branamentului propus se
vor executa prin săpătură manuală si pozare în sanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărfl nu există vegetaţie.

In urma analizării documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pvştal 050013, sectnr 5, Bucureşti, Románia /
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Prezentul aÝiz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în
Certificatul de Urbanism nr. din 25.06.2018 emis de Primăria
Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obľgaţia solicitărfl revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

POPA

05,NÜV. 2018

Red:D.V../ 3 exJOl .11.2018 . prezentul aviz a iost posiat pe site-uI PMB
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pe data de
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Direcţia de Mediu
POMANIA
1916201 B sAnMooIL1 1IIPDEUNÄ

O B NOV ‘iNr.98511 1667074 tţił

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A.

p ri n
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branament de gaze
naturale pe Drumul Agatului, sector 1, Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
GINICOM S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667074/04.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9851/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării “Extindere conductă gaze naturale I branament de
gaze naturale pe Drumul Agatului ‚ sector 1, 8ucureşti' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale
nr. ‚ Aviz de traseu nr emis de
Administraţia bomeniului Public Sector 1, avize individuale e&iise de deţinătorh
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telecom, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, Autorizaţia de Construire imobil, plan de încadrare în zonă),
lucrarea constă în

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din PE cu
Dnl25mm i Iungimea L=115m, montată subteran în carosabilul din Drumul Agatului
i drumul de seMtute, până în dreptul imobilului cu adresa str. ‚ unde va
avea cap terminal (conform planurilor anxă Ia CU nr.
Conducta de gaze naturale proiectată va fi racordată în conducta de gaze existentă
în carosabilul din Drumul Agatului, în dreptul drumulul de seMtute, având
Dnl25mm.

• realizare branament nou de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, Dn
32mm i lungimea de 14,Om (13,0 m în proiecţie orizontală), racordat Ia conducta de
gaze naturale (extinderea propusă în Iucrarea de faţă), pozată subteran pe drumul
de servitute. BranamentuI de gaze naturale va fi montat îngropat pe un traseu ce
va traversa parţial drumul de servitute, în dreptul imobilului cu adresa strada Odăii

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

TeI: 021.305.55.00
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nr.66A, Ia 10,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia, până Ia postul de
reglare-măsurare ce se va amplasa în firidă, pe proprietatea imobilului alimentat.

Lucrările de execuţie se vor realiza prin săpătură manuală i pozarea
branamentuIui se va realiza în anţ deschis.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a
constatat că pe traseul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare. Pentru
orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ĺntocmit,

Insp. Daniela VOIN U

O5.NO îOí8

Red:D.V./ 3ex./Q1 .11.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
IgIs 2fll i SÁBkTijp:u iMPPSIJÁ

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

p ri n
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştUnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCURETI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. RicínuIui
sector 2, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667129/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr9860/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Bran.ament de gaze naturaĺe pe str Ricŕnuĺui nr2Ü, sector 2, Bucureti' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr emis
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună c.i planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz
nr. emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureti, Ordin de
Iucru nr emis de Distrigaz Sud Reţele, avize indivduaIe emise de
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti), Iucrarea constă în:

realizare bransament de gaze naturale nou cu Dn 32mm i Iungime L=6,0m (5,0 m în
proiecţie orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.20 din str. Ricinului, Ia distanţa
de 2,0 m faţă de Iimita proprietate din partea stângă a imobilului alimentat. BranamentuI de
gaze naturale propus va fi racordat in conducta de gaze naturale cu Dn 125mm, existentă în
carosabilul din str. Ricinului. Traseul de pozare a branamentuIui de gaze naturale propus va
traversa parţial carosabilul i trotuarul până Ia postul de reglare amplasat Ia Iimita de
proprietate a imobilului alimentat. LăUmea santului de pozare a bransamentului propus va fi
de 0,4 m ‚ iar Ia ca capătul branamentuIui, adâncimea de pozare va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrărü există un ex. Acer sp.(arţar) cu 0=60 cm1 h=Bm, plantat în
alveolă de lxl m, Ia distanţa de 0,5m de Iimita de proprietate stänga a imobilului alimentat.
Arborele va fi protejat pe timpul Iucrărilor de execuţie a branamentuIui de gaze naturale.

In urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate, astfel:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paşial 050313. sector 5, Bucureşli, România
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- ln oroxknitatea arborelui mentionaĺ. săpătura se va execu'ta manual sau utibzând
o tenao4opie ađavtată condiţiflor din teren cam sä nu distrugă sistemul radicular al
materialului den&nlogic.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va hia măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea IucrărH, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1.0 m -

1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseůlui, conform SF1 8591/1997 Reţ&e edilitare
subterane, Condiţii de ampiasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale În jurul arborelui sau
rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborele
menţionat, acesta poate fi pus in pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic,
înclinare peste 4Q0 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzătoń
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărh) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfleventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau detoaIetare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborelui din
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular aI acestuia, executantul IucrărH este
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrisarea materialului dendrologic în cauză prin
revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planurile anexă, precum i în baza documentaţiei depuse Ia dosar

Fentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărü.

Beneficiarul Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor
precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată
conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
D

ĺ
\\ 2t ę
\\ C. Intocmit,

lnsp. Daniela VOESCU

05.NOV íuu
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CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX SRL
Strada Covasna nr.1O, BI.E15, Sc.1, Et.1, Ap.6, sector 4, Bucuresti

Spre tHnţă:
PRIMAR1A SECTOR 3 BUCURESTI
D1RECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Extindere reţea electrică pe Aleea Ninsorii pentru imobilul din
Aleea Ninsoriii ‚ sector 3"

Având în vedere solicitarea depusă S.C. SIMCO INTERNAT1ONAL IMPEX SRL,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1666683610410.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9870/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării" Extindere reţea electrică pe Aleea Ninsorü pentru imobflul din Aleea
Ninsoränr.32-34, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.479R1 626427 din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr289/23.07.2018 emis de Direcţia Administrarea
Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr.16626/02.08.2018 emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorU
reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în

Extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană racordată .prin
manonare, în sistem intrare-iesire, ia reţeaua electrică existentă în Aleea Ninsorii.
Traseul reţelei electrice propuse va porni din Iocul de manonare (din dreptul postuiui
de transformare-PT 218 existent în Aleea Ninsorfl) i va continua prin
carosabilul/trotuarul din Aleea Ninsorii, pe partea numerelor impare, până Ia noul
postul de transformare (conform planului anexă Ia CU nr.479R1626427 din
13.07.2018). Lungimea traseului va fi de 125 mI, iar pozarea reţelei electrice se va
realiza în anţ deschis, realizat în beton/pământ.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018, s-a constatat că
pe traseul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
contormitate cu H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Norme)or de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatui de Urbanism nr. 479R1626427 din 13.07.2018 emis de Primăria

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşd, flomâna
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Muriiăpiului Bucureşti mpreună cu planul anećä-vizat spre nesćhimbare, precum şi În

baza planului de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia soflcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Executantul i beneficiarul Iucrării sunt responsabili de respectarea condiţfllor

din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,

lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV1

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Daniela V NESCU

Red:D.V../3ax./01 .11.201 B - prazeniul aviz a fost poslat pe site-ul PMB

http://vsiwombro!institutii/primari&direcţii/directia mediu/avize arbori ín consultar&aize arbori in çonsultare.ohp

pe data da
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT1 •fl
Direcţia de Mediu .

POMANIA
lgIB2015 ;sApnArogiL, iMPfEuNi

Nr. 10332115716521 O8.NQV Uĺ

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str, Justiţiei nr 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe b-dul
Apicultorflor sector 1, Bucureşti

fleferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1671652/17.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10332/18.10.2018, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică a imobflului situat pe b-dul Apicultorflor
nr. 28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuaie ale deţinătońlor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 2m, astfel:

• din cablul existent în trotuarui b-dului Apicultorilor, perpendicular, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului.
In timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciaiitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzătod de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. flegina Ełisabeta nr 47, cad poştal 050013, sectcr 5, Bucureşfl, Ramănia

TeI: 02130555.00
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirü avizu)ui înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale)
de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

/ĺnt; p

O&flQ 1Q18

Întocmit
Insp. Roxa..PARASCA

-j

J

Red:P.RJSex.-Ql .11.2018- prezenlul aviz a test pesiat pe site-uI PMB
• pe đa!a đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l•.fl.•;.:.:.,

Direcţia de Mediu
POMAN IA

ZOl8 SĄPB&TDmM iMEUNÁ

Nr.95521

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A.

pri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, 040119, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2
os. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe
Intrarea Depoului r ‚ sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de —

împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT &R.L., pentru &C. E-DISTRIBUŢIE
MUNTENIA &A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1663973126.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9552127.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Intrarea Depoului nr.9, sector 2' comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
public Sector 2, Clasarea Notiicărü nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri jt, tip
DÇ4I4W5X, 3x150+95N, pe un traseu cu Iungimea de 43 m în domeniul public, care
străbate trotuarul nr. impare din intrarea Depoului până în dreptul imobilului cu nr.9, Ia
f]rida-de distribuţie, contorizare i protecţie-FDCP ce va Lamplasată pe proprietatea
beneficiarului, Ia limita de proprietate din partea stângă. CeIe două cabluri se vor
alimenta în sistem intrare-ieire prin manonare Ia cablul de jt subteran existent, care
face léĎătúrä între postul de transformare PT 1110 i čüfiä CT — strada Silozului.
Lăţimea trotuarului este de 2,3 m, iar Iăţimea sanţului de pozare a cablurilor electrice
va fi de 0,4-0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că
pe traseul Iucrărü nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Bd. Regia Eľsabeta nr 47. poştaIO5l3. sodor5, BucumşU. Rom&iia
TeI: 02t30555OO
hItpJMww.pmb.m



spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.

Având in vedere că imobilul este situat în raza de protecţie a unor monumente
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015-Municipiul Bucuresti, anexă Ia
Ordinul Ministerului Cuturii nr. 2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa
avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale privind executarea Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform art4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

Red:DV../3exj19.1O.2018 - prezentul aviz a fost poslai pe site-uI PMS

hIipJÍvn,w.pmbrojinştitutii!primańa/directjiţdjrectia međiulavize arboh in consultareiavize arboň in consultare.ohp

DIRECTOR EXECUTIV,

Sirnona-Mariana POPA
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Întocmit,

Insp. DIaO ESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ŔOMÂNIA
1018 20181 SÁPBA100IM MpEuNA

Nr.96101 1664661
)U Ńoy ií;ţ

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢiA STRAZILOR BUCURETl
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucurestí

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul de pe str.
Vütorului ‘, sector 2, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L.,
înregistrată la P.M.B. cu nr.1664661/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9610/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrărfl: “Bransament de gaze naturale pentru imobilul de pe str. Vütorului
nr. 103, sector 2, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform dcumentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 4 din
04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr /
16.06.2017 emisă de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare autentiflcat sub nr.

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Străzilor Bucureti, avize individuale emise de deţinătorh reţelelor tehnico-edilitare:
Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Clasarea notifĺcărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de
încadrare în zonă), lucrarea constă în:

. realizare bransament de gaze naturale nou din polietilenă cu Dn 32mm i
lungime - 11,0 m (10,0 m în plan oŕizöńtăl)pozat îngropat în dreptul imobilului cu
nr.103 din str. Viitorului, la distanţa de 0,5 m faţă de limita din dreapta a imobilului
ahmentat. BranamentuI de gaze naturale propus va fi racordat la conducta de gaze
naturale cu Dn 125mm, existentă în carosabiiul din str. Viitorului, pe partea imobilelor
cu nr. pare, perpendicular pe aceasta Lucrările de pozare a branamentului de gaze
propus se vor realiza prin subtraversare parţială executată prin foraj orizontal, a
carosabilului i a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la
limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că
- -

- pe traseul lucrărfl sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

Bd. Regha EIabela nr. 47, cod paşlal 050313, sector 5, Bucureşti, Roąnáia
TeI: 02130555.00
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Tn urma anaflzărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de

toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciflcate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrădi ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Având în vedere faptul că imobilul se află situat în raza de protecţie a unui
monument istoric care este cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015- Municipiul
Bucure$i, respectiv Ia poziţia nr. 2224 din anexa la Ordinul Ministerului Culturü
nr.2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa Avizului emis de
Ministerul Culturii i ldentităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, lit. b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQRĘXECUTIV, 4
Simpńâ-ÎWaiaha POPA --

4ŕ.: OĄJ\

‘z? ç\b;J

intocmit,

lnsp. Daniela VOINESCU

Ređ;Dv.J 3exJ19.1O201S - prezentul aviz a fost postet pe siIe-uI PMB

-

httpBw.pmbroÍinsühitiiţpńmańa/directiiIdirectia mediwavize arboh in consuhare/avize arbcri in consultare.yhp

pe đata der -

05.N8V 2H

—-__________

_____



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUcUREŞII Ltt;pÉ.

ĐireciadeMediu
POMANIA
l98 2018 SAPSÄPDOiL, i.P0EUNÄ

Către SC PROSPER GAZ SRL
B-duĺ

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Aldeni
r sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664673/27.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9611/28.09.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Aldeni nr. 6,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, in urma
verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Aldeni, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• traseul Iucrării traversează platbanda de aliniament, cu iarbă.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrădlor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarjąnaPQPA Întocmit

IARAScA

ŮRed P R /3ex /19 1Q °tj8pturi'z a fost postat pe site uI FMB
pe data do

- I1/

Bd. Regina Oisabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureştt, Româna Şt

TeI: 021305.55.00
UKAShttpJ/v.pmb.w

________

e0.l:.ol. 00'

Nr. 9611/16646731



•



PRIMARIAMUNJCIPIULUI BUCUREŞ r

Direcţia de Medîu
POMANIA
1916 mB i sÁeÁTornM iMEUNÂ

Nr. 9622116648481 08. NOY iŮ'*

Către : ASOCIAŢIA ĐE PROPRJETARI str. Bkuinţei nr. 20 — prin Đ-na

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat4pe str. Biruinţei
i sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664848/27.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9622/28.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1267416/08.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5814/09.09.2017, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărU: Alimentare cu energie eĺectrică a
imobilului situat pe str. Biruinţei nr. 20, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edflitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificărü efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 11 5m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul din faţa imobilului din str Burniţei nr. 3, continuă
prin trotuarul nr. impare, subtraversează în dreptul imobilului alimentat i se
branează Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea siângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori pIantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiHor verzi de pe teritoriu) Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXEttflW,
Simona-M Ina POPA Intocmit:

fled:P.RJ3ex/l 9.l 2&1títtíaviz a (osl postat pe site-uI PMB 05
http J/www pmb rohnstltutIIJprImarIWdIredIűdlrectJamedIu/avI2e_arborIjn_consuItare/avlzearborl_InconsuItare php pe data de

11',
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA

G SAPBATOPIM MDPEUNÄ

Nr.97051 1665763
Üa NOV 2

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, 021968, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
DIRECŢIA DRUMURI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe os. Gheorghe Ionescu
Sisestî j sector 1, Bucurestľ

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1665763101.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9705/02.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrărü: “Branament de gaze naturale pe os. Gheorghe ĺonescu Siseşti nr.268-270, sector
1, Bucureştť vă comunicăm următoaçele:

1. Conform documentaţiei depude (Certiflcat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emisă
de Disthgaz Sud Reţele, Contract de vânzare-cumpărare autentiflcat sub nr.
i Extras de carte funciară de informare, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E
Distńbuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania communications SA,
Clasarea notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

. realizare branament de gaze naturale nou din teavă de PE 100 SDR11, cu Dn
63 mm i Iungime de 16,0 m (15,0 m în plan orizontal), pozatîngropatin dreptul imobilului cu
nr.286-270 din os. Gheorghe Ionescu Siseti, Ia distanţa de 5,0 m faţă de Iimita din dreapta
a proprietăţii imobilului alimentat. BranamentuI de gaze naturale propus va E racordat in
conducta de gaze naturale - Dn 315 mm, existentă (in prezent) montată ingropat Tn trotuawl
din os. Gheorghe Ionescu Sisesti, in dreptul imobilului alimentat. Lucrările de pozare
subterană a branamentuIui de gaze propus se vor realiza prin subtraversare a trotuawlui
pânăia postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat pe proprietatea imobilului, intr-o flhdă,
cu acces din domeniul public.

2. Urmare a verificării eíectuate pe teren in data de 15.10.2018 s-a constatat că în
trotuawl din dreptul imobilului cu nr.268-270 din os. Gheorghe Ionescu Sise$i, există
planţie de aliniament stradal.

- Jn proximitatea Iucrăhlor s-a inventariat următorul material dendrologic:
2 ex. Platanus sp.( platan) cu =15-20 cm, h= 9-10 m,jlăntaţi în alveole.

în urma analizărh documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe

Bd. Regha 8abe4a rw. 47, wd poştal 050013, sector 5, Sucureşh, RomáS
Tel: 02130555.00
htlp:ihwm.pmb.m



teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate, astťel:

- Execuţia Iucrării se va face numai in prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de
Mediu din cađrul Primăriei Municipiului Bucureşti, executantul Iucrării având obligaţia
anunţărü direcţiei noastre cu 5 zile inainte de începerea lucrărilor, Ia tel. 0211305.55.00, interior
4108.

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiílor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
din proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m — 1,5 m faţă de
arbore, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subterane. Condi(Ü de amp/asare, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborelui sau
rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular
aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul in care nu sunt respectate condiţhle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor
uscateşi supodarea contravalorü eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
f]nalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Sectowlui 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, precum i a celor speciflcate în Soluţie de
acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr, emisă de Distrigaz Sud
Reţele.

Având in vedere faptul că imobilul din .Şos. Gheorghe ĺonescu Siseti nr.268-270 se află Ia
o distanţă mai mică de 100 m faţă de imobile inscrise în Lista Monumentelor Istorice actualizată
îp 2015 prin ordinul Ministewlui Culturii nr. 2828/2015, rezentuI aviz este valabil numai in
rezenţa avizului emis de Ministewl Cultuńi i Identităţii Naţřonale privind execuţia acestei Iucrări.

Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.4, Iit. b) din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit, —__________

Insp. Daniela VOINESCU

hUDJI.omb.rohnsItutii/pfime$&44,ec4äIdĺ,ecta mediWavize artoń n consultare/avize arboń Éfl

pe data de

Bd. Regiia Esabeła rr 41, d poştaW500l3. s5, 5nireşii, Romäia

Tet021.305.55.OOflŁ4OlB .

hIlpJM'ţţwpnb.ro —.

Simona-Mariaąa POPA

Red:D.v..I 3ex.ilQ.lQ.2015 - prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
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Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
E-mafl:

Spre ştUnţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor la Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
Aleea Taifunului i drum de exploatare, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia RM.B. cu nr. 1668880/10.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10052/11.10.2018, prin care soiicitaţi avizui de speciaiitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale $ branamente pe
Aleea Taifunului şl drum de exploatare, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Pian
de coordonare reţeie ediiitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 73m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Taifunuiui, pe drumui de expioatare
(drum de pietri) Aleea Taifunului, până în dreptul imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aflniament.
există trotuar cu iarbă.
urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaflzarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerfl terenului ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută tucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul oe ťermen de valabWitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXĘCU11V,' î
Simona-MpçianFóĘĄ

Red:P.RJ3ex.119.1O.2ď18. prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 05 1,
pe data de

Nr. 10052/1668880,'

.

Jn
No rm ele
cunoscut

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

Întocmit
lnsp. Roxana PARASCA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5Y13, sector 5, Bucureşt. România

TeL 02130555,00
htlp:iMwpmbro
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\»ij Direcţia de Mediu
..

ROMANIA
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Nr.97871 1666549/

CĂTRE,
& C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A

prin
&C. BEST ELECTROPROIECT &R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, 8ucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCURESTI
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Scopuf Iucrěrii: “DeWere reţea electrică de joasă tensiune pe intrarea Vagonetuluî
i sector 6, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E.DISTRIBUŢIEMUNTENIA S.A. prin S.C.
BEST ELECTROPRQIECT S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1666549103.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9787/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrărü “Deviere reţea ei'ectrică de joasă tensiune pe intrarea Vagonetului
nr. 1C, sector 6, Bucuresti', vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, Memoriu
tehnic, Fisa de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr.

emis de Administraţia Străziior Bucureti, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

• se va monta un cablu subteran de t, pe domeniul puhbc, din PT 2021 existent pe
Intrarea Vagonetului, pe un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul
alerent blocului 101, va continua prin acest trotuar i apoi va subtraversa Intrarea Vagonetuiui
în dreptul BMPT existent pe terenul aferent benzinăriei Lukoil, conform planului de coordonare
avizat;

• se va monta un cablu subteran de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent, pe
un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul aferent biocului 101 unde
se va mansona ia cabiui de aľmentare existent aI biocuiui 101, conform plan de coordonare
avizat;

• se vor monta 4 cabiuri subterane de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent,
pe un traseu care subtraversează intrarea Vagonetului până in trotuarul aferent blocului 101,
apoi va continua prin acest trotuar până in trotuarul din str. Lujerului, Ia intersecţia cu Intrarea
Vagonetului, de unde va subtraversa carosabilul din Intrarea Vagonetului până în dreptul
henzjnării Lukoil unde se va mansona Ia cablurile existente, conform planutui de coordonare
avizat.

Bd. Rena Elisaheta nr. 47, cod ştaI OSCC13. sector 5. Bucuresti. Rr,nânL'a I i t TI



Pozarea cablului electric va fi executată Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar şi Ia 1,2 m Ia

subtraversări, iar Iăţimea anţului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.10.2018, s-a constatat că in

proximitatea traseului reţelei electrice proiectate ( in trotuarul aferent blocului 101 din Intrarea

Vagonetului) există spaţiu verde aferent blocului, cu vegetaţie crescută spontan i arbori

plantaţi în acesta, din specüle Fraxinus (frasin) i Robinia pseudoacacia L (salcâm). Spaţiul

verde para(ef cu traseul Iucrărü este îngrădit cu gard viu din specia Hibiscus.

De asemenea, în proximitatea traseului cablului electric care alimentează BMPT de pe

terenul benzinăriei Lukoil, Ia Iimita parcării din vecinătate, se află arbori plantaţi din specia

Ailanthus altissima (fals oţetar), 0= 20-25 cm, h= 4-5m. Lăţimea trotuarului unde va fi executat

traseul ucrării este de 1.0 m.
In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării

mentionate.
Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiţii

- În proximitatea spaţiului verdeĺgardului viu i a arborilor plantaţi, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm - 1.5 m

faţă de arboríi din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 ReteIe edilitare subterane.

Condiţii de ampĺasare.
- Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor

materialeîn jurul acestora sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle privind distanţa faţă de arborii menţionaţi,

acetia pot fi pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste

40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele

pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de

la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul

IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din

proximítatea traseului, secţionându-se sistemul radicular at acestora, executantul lucrării este

obligąt ca în ceI mai scurt timp să solicite defriarea mpterialului dendrologic în cauză prin

revizuirea prezentului document.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă, precum i în baza documentaţiei depuse Ia dosar.
Fentru orice modificare apărută in traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor

precum si de nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată

conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabiljtate 1 an de Ia data emiterii.

DIREQąfl ĘEJTIV,
4

Simt!âM,*ia ĘPA

\\* lntocmit,

Ď;51j. DanJ%âŞOINESCU

Red:D.v.J4ex/O5.1 1 .2D18 - prezentul aviz a iWtt po site-ul PMB “ D
htIp//www.pmbrożinstiIutiiĺprimari&direçlii/direcţia rťiediu'avize arbod in con5ullareiavize arboń n cńiLtare.phn pe data de
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Direcţia de Mediu

ROMANIA
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Nr.98521 1667086!

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligratiei nr.4, sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă $ bransament de gaze naturale pe str, Fabrica de
Cărămidă sector 1, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A, prin S.C GINICON
&R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667086/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9852/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de speciahtate privind executarea
lucrării “Extindere ccnductă $ branament de gaze naturale pe str. Fabrica de Cărămidă nr.
7, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certifícat de Urbanism nr
Acord de acces Ia

sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. ‚ Aviz de traseu nr.

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize emise de
adminištratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în żonă), Iucrarea constă în:

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă PE Dn l2Smm i
Iungime L=37,0 m, pozată subteran în carosabil din str, Fabrica de Cărămidă, cuplată în
conducta de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str, Fabrica de Cărămidă.
Traseul conductei de gaze naturale proiectate va începe din punctul de cuplare la conducta
existentă (in dreptul imobilului cu adresa str )‚ până in dreptul imobilului cu din
str, Fabrica de Cărămidă, unde conducta de gaze nouă va avea cap terminal.

• realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei
conducte de Dn 32 mm i lungime L=8,5 m (7,5 m în proiecţie orizonta]ă), cu racord in conducta
de gaze naturale nou proiectată in carosabilul din Fabrica de Cărămidă, perpendicular pe
aceasta. Traseul acestuia va traversa partial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr.7
din str. îabrica de Cărămidă, Ia distanţa de 7,0 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului
alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa Ia Iimita de proprietate a
imobilului.

Lucrärile de execuţie a extinderii conductei de gaze naturale i a branamentuIui se vor
realiza în sanţ deschis executat prin săpătură manuală. Lăţimea anţuIui de pozare a conductei
va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de pozare a conductei va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificărh etectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că traseul
Iucrării va traversa platbanda cu spaţiu verde cu Iăţimea de 3,5 m din trotuarul aferent imobilului

Bd. Rea Elisabeta nr. 47, cod poşlal O513, sdDr 5, Bucweşü, Rumânia



alimentat, În această pIatbană există vegetaţie sub formă de gazon i 4 ex. Fraxinus sp.Qrasin),

0=10 cm, h=4-5 m plantaţi in aceasta.
In urma analizărH documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate, astfel:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu đistrugă sistemul radicular al materialului

dendrologic.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea lucrărH, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia cel puţin lm - 1.5 m

faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 859111997 Reţe!e ediĺitare subterane.

Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor.
- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborilor sau

rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţhle privind distanţa faţă de arborH menţionaţi,

acetia pot fi pui în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare in declin biologic, înclinare peste
4Q0 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele

pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni

de la finalizarea Iucrării) se constatä uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe

traseul lucrărfl, aveţi obhgaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr, împreună cu
pĺanul anexă, precum i in baza documentaţiei depuse Ia dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul Iucrărű, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor

precum i de nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată
conform arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit,
Insp. DanVOjESCU

Red:DN../ 3 ox.105.1 1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:Uwiwpmb.ro/institulű/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consuItare/aviz arbori in consultarephp

pe data de
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CĂTRE,
S.C. ENGIE RQMANIA S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domníţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Batitei nr
Bucure$i"

sector 2,

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
GINICON S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667106/04.1O.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9854/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate
privind executarea Iucrării “Branament de gaze naturale pe str. Batitei nr.27A, sector
2, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 21.112017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Ordin de Iucru nr. emis de Distrigaz Sud Reţele,
dovada proprietăţii asupra imobilului, teren i/sau construcţii, Aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom,
Telekom Romanśa Communications SA, Clasarea notificărH nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de Ministerul
Culturii i Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de gaze naturale nou, din polietilena Dn 32mm, pozat
subteran, de Iungime de 5,3 m (4,3 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de
gaze naturale cu Dn 9Omm, existentă in carosabilul din str.Batitei, perpendicular pe
aceasta. BranamentuI de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta
din care se racordează, ingropat în anţ deschis executat manual, iar traseul acestuia
va traversa parţi& carosabiIu i trotuaw în dreptu imobilului cu nr.27A din str. Batistei,
până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţii imobilului alimentat. Lăţimea anţuIui de pozare va fi de 0,4 m, iar
adâncimea minimă de montare a bransamentului va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma anaţizărji documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei
Iucrării menţionate.

IĐe%L l
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ia POPA

Întocmit,
Insp. DIOINESCU

‚9
Red:D.v..f 3ex/0S.1 l .201 B prezentul aviz a tost postat pe sito-uI PMB

httpJ/vAw,.ombro,insţiwiÉiiorimańa'direclii/directia mediuJaviza arbori in consuitar&avize arbori in consuftarnhp
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918 ZOIB

Nr.986511667110ţ .!ŞY'
CĂTRE,

S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin

S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament de gaze naturale pe str. Lăutei nr. ‚ sector 1,
Bucurestľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667110/04.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9865/05.1O.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării “Bransament de gaze naturale pe str Lăutei nr4, sector 1,
Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Ordin de Iucru nr. emis de Distrigaz Sud
Reţele, dovada proprietăţii asupra imobilului, teren i/sau construcţii, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie
Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Aomania Communications SA, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare branament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran,
de Iungime de 3,0 m (2,0 m în praiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul din str. Lăutei (conform planului anexă Ia CU), aproape
de Iimita de proprietate a imobilului cu nr 4 din str. Lăutei. BranamentuI de gaze
naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, îngropat
în sant deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parţial carosabilul în
dreptul imobilului cu nr4 din str. Lăutei, până Ia postul de reglare-măsurare care se va
amplasa în firidă, Ia.Iimita de proprietate a imobilului cu domeniul public, Ia distanţa de
0,5 m de Iimita din partea stângă a proprietăţii imobilului aiimentat. Lăţimea anţuIui de
pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de montare a bransamentului va fi de
0,Sm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

I r. i IBd. Rena Cisabela nr 47, cod şlaI O13. sedor 5. Bucurssti. flnmănb



urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de

toaletare, iar la finalizarea Iucrăńlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp

friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea I execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. din 26.06.2018 emis đe Primăria Sectorului 1

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, lit.

b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipíului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

D

Întocmit,
Insp.

IVINESCU

ReďDV../ Sex./05.1 1.2018 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB 4'
http:/hwşw.pmbro/institutii/primari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultareţavize arbori io consuli rt
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTHQPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştUnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a imobilului
O din str. Atena, sector 1, Bucureşti"

Având în vedere Ia cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
domnul Năstase Claudiu Daniel — imputernicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1667266/04.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9872/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a imobflului din str.
Atena, nr. 11, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
20.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr. emis de E-distribuţie
Muntenia, dovada proprietăţii asupra imobilului, teren i/sau construcţü, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, B
DistribuUe Muntenia, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania(3 Communication SA,), Iucrarea constă în

realizare racord electric prin montare subterană a unui cablu electric trifazat
racordat prin mansonare, în sistem intrare-ieire, Ia cablul stradai JT- între CD430 i
CD395, existent în trotuarul din str. Venezuela aferent imobilului cu nr. 1 1 din str.
Atena. Traseul racordului electric propus va avea Iungimea de 2,0 m pe domeniul
public si va începe din trotuarul din str Venezuela aferent imobilului alimentat i până Ia
blocul de măsurare i protecţie trifazat- BMPT 25A ce va fi amplasat pe proprietatea
beneficiarului, Ia Iimita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 233763.

Lăţimea anţuIui de pozare a cablului electric va fi de 0,4m.
2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că

pe traseul IucrărU nu există vegetaţie.

Bd. Reina Elisabeia nr. 47. cod poşlal O5l 3. sedor 5, Bucurąfl, Rumănia I - i I



Tn urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşii, vă facem cunoscut avizui favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

Având în vedere că imobilul este amplasat în Parcelarea Dorobanţi, ce figurează
pe Lista monumentelor istorice, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului
emis de Ministerul Culturü i Identităţii Naţionale privind executarea acestei Iucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cediticatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută
în traseui lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia
inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

Jntocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V.í 3ex/05.1 1.2018 prezentul aviz a fost postat po site-ul PMB

hţţpi/wwwpmb,o/jnstjfuiji/prjmarja/djrectň/djrcctja mediu/avize arboń in consultare/avize arbori irnsuItare.php
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

p ri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucuresti

Spre ştUnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: ‘Álimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa — strada Barbu
Delavrancea nr ‚ sector 1, Bucureti"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST
ELECTROPRO1ECT S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr1667580/05.10.2018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.9908/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării ‘Alimentare cu energie eiectrică a imobiiului cu adresa — strada Barbu
DeIa vrancea nr ‚ sector 1, Bucurestí'ţ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
09.08.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de
traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract
de vânzare-cumpărare aut. sub nr. ‚ plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-ediiitare, pian de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• Pozarea subterană a unui cabiu electric trifazat JT 3x150÷95N, pe un traseu cu
Iungimea de L=93 mI, care va porni de Ia postul de transformare PT9O1 existent (amplasat in
spaUul verde din Parcul Kiseleff), va străbate spaUul verde până în trotuarul străzii Barbu
Delavrancea, va subtraversa prin ioraj orizontal str. lDn Mincu i va continua prin trotuarui nr.
pare din str. B. Delavrancea pánă în dreptul imobilului alimentat, Ia noua CD ce va fi amplasată
Ia limita de proprietate cu imobilul nr. din str. ion Mincu.

CabIuI electric va fi pozat în pământ, Ia adâncimea de 0.8-1.0 m în trotuar i 1.2-1.4 m
în carosabil, iar Iăţimea anţuIui de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, s-a constatat că în
proximitatea traseuiui Iucrării următorul material dendrologic:

- 1 ex. Fraxinus sp. (1 rasin), O=40-45cm, h=10 m, in trotuarul aferent imobUului cu
nr.4 din str. Barbu Delavrancea;

- 1 ex. Fraxinus sp.Qrasin), O=15-lScm, h=5-6m, în aliniamentul trotuarului din str.
Ion Mincu intersecţia cu str. 3. Delavrancea;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=30-35 cm, h=8-10 m, în spaţiul verde, în proximitatea
traseului ucrării spre PT9O1;

- 1 ex. Acer sp.(arţar)- bitulpinal, 0=10-12 cm, h=7-8 m, în spaţiul verde, în
proximitatea traseului lucrării spre PT9O1;

c%IGbAIBd. Regina Eíisabeta nr 47, cod pcştal O513, sector 5, Bncureşti, Ramánia



- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0=20 cm, h=8-10 m, În spaţiul verde, în proximitatea traseului
Iucrării spre PT901;

- 1 ex. Fraxinus sp.(trasin), 0=25-3Ocm, h=8-10 m, în spaţiul verde, în proximitatea
traseului Iucrării spre PT9O1;
Gard viu Ia Iimita dintre spaţiul verde i trotuar.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă Ťacem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
menţionate.

Prezentul avizul este valabil numai cu respectaarea urmatoarelor condiţfl:
- În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnorogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic.

- ĺn timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi,
acetia pot fi pusi în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste
40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de
Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic afIat pe traseul
Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau de toaletare, iar la
tinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular aI acestora, executantul Iucrării este
obligat ca în ceI mai scurt timp să solicite defriarea materialului dendrologic în cauză prin
revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
ediiitare, Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirh acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Având în vedere că Iucrarea se execută pe teren aflat în zonă protejată, prezentul
document este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii
Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
NVL'bnd arĄana POPA
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088811640615,1677393/

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

p ri n
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Bulevardul Poligratiei nr.4, sector 1, Bucureti.

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe
Drumul PIaiuI Nucului, Đrumul PiscuI Vechi, sector 1, Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A prin S.C. AVI
PROD GRUP S.R.L, înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1640615/06.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6136/09.07.2018 i comp!etată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1677393/05.11.2018 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10888/06.11.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Extindere conductă gaze naturale
i bran.şament pe Drumul PIaiuI Nucului, Đrumul Piscul Vechi, sector 1, Bucuresti' vă
comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.147R1598478 din
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Acord de
acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale 30,03.2018 i a planului de
situaţie privind soluţia de acces, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr.

/18.04.2018 emis de Primăria Sector 1, Adresa nr. 112.10.2018
emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Aviz de traseu ‚/02.04.2018 emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Ciasarea notificărü nr.9701/03.04.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă in

Realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din ţeavă de PE 100
SDR1 1 Dn 125mm/9Omm, montată subteran în domeniul public, având o Iungime totală de
154 m. Conducta de gaze naturale nou proiectată va fi racordată în conducta de gaze
naturale existentă, montată ingropat în dreptui imobilului cu nr.58A din str. Drumul PIaiuI
Nucului, iar traseul conductei proiectate va începe din punctul de cuplare Ia conducta
existentă, va străbate Drumul PIaiuI Nucului, apoi prin Str. Drumul Piscul Vechi (paralei cu
drumul de servitute, conform planuiui de situaţie anexă Ia CU nr.147R1598478 din
12.03.2018), până in dreptul imobilului cu adresa Drumul Piscul Vechi nr.23, unde conducta
proiectată va avea cap terminal.

. Realizare branament de gaze naturale montat subteran, din ţeavă de PE SDR 11
Dn 32mm i iungimea L=4 m, în dreptui imobiiuiui cu nr. 23, ia iimita de proprietate stânga a
imobilului alimentat, racordat în conducta de gaze naturale proiectată. La capătui
branamentuIui propus se va monta în firidă, Ia Iimita de proprietate, un post de reglare
măsurare.
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2. Urmare a verificărilor efectuate pe teren in data de 30.07.2018 i in data 08.11.2018
(Ia ultima verificare pe teren padicipând i un reprezentant aI proiectantului), s-au constatat
următoarele:

- Drumul Piscul Vechi (tronson care începe de Ia Drumul Plaiui Nucului, paralel cu
drumul de seMtute, apoi prin dreptul imobilelor cu nr. 23,25,27,29 din str. Piscul Vechi,
traseul pe unde se va executa extinderea conductei de gaze naturale), nu este amenajat, nu
are delimitată trama stradală, iar pe acest teren există vegetaţie spontană i arbori crescuţi
spontan.

In urma analizării documentaţiei depuse ęi a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate, astfel:

- In baza reglementărilor art. 1 din H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirii, salubrizărfl i igienizărH terenurilor virane în Municipiul Bucureti,
Iucrările de “Extindere conductă gaze naturale i branament pentru imobilul cu adresa -

Drumul Fiscuł Vechi nr.23 sector 1, Bucuresti" se vor executa ulterior realizării Iucrărilor de
salubrizare i igienizare a terenului denumit Drumul Piscul Vechi (de Ia Drumul PIaiuI Nucului
până în dreptul imobilului cu nr. 23 din strada cu aceIai nume), prin eliminarea vegetaţiei
spontane cu diametrul <7cm, Iucrări executate prin grija administratorului terenului, respectiv
ADPS1.

- La finalizarea Iucrărilor de eliminare vegetaţie spontană, se va anunţa în scris
Direcţia de Mediu pentru efectuarea unei noi vizite în teren i inventarierea materialului
dendrologic de pe traseul IucrărH.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 147R1598478 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterb acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirü înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simon rna POPAţ;qy
Intocmit,
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Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştUnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Macuíui
- sector 1, Bucureşti

ťD Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667092/04.10.2018 şi IaC Direcţia de Mediu cu nr. 9849/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de speciaHtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiĺul situat pe str. Macului nr.
13, sector 1, conform documentaUei depuse (C.U. nr.
a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acorduriie individuale ale
deţinătoriior de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, În
urma verificărh efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 4,2m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str Macului, perpendicular, până Ia aproximativ
4m faţă de linita din partea dreaptă a prorpietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în platbandă, în faţa imobilului alimentat, în
yecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorui va
lua măsuri de protejare a materiaiului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiuiui arborelui şi rănire&ruperea ramuriior arborelui prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arboreiui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular ai
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in apropierea traseului iucrării,
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veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice moditicarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicităńi revizuidi avizului înainte de începerea execuţiei IucrărUor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul CulturH i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, 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 Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
Insp. Roxana. PARASCA
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Către : SC G(NICON SRL
Str Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Amorfei, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667072/04.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 9853/0510.2Q18, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe str. Amorfei,
sector 1, contorm documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în
data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 15m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Amorfei din dreptul imobilului cu nr. 8, până
Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului nr. 2 din
str Amorfei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
In urma anaĺizării dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La tinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

Nr. 9853/16670721
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Direcţia de Mediu
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Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe os. ChitiIei
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1667101/04.1Q.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9855/05.10.2018, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul sítuat pe os. Chitilei
nr. 297, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma vedficării efectuate pe teren în data de
25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de llm, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul os. Chitilei, perpendicular, până la aproximativ
1 ‚5m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă aferentă trotuarului traseuiui.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi oblšgaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederiior SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Conditü de ampĺasare.

Menţionăm faptui că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiaie în jurul trunchiuiui arboriior şi rănireairuperea ramuriior arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după .obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualeie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obiigaţia înlocuirH exempiareior uscate şi suportarea contravalorfl
eventualeior prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

IeiiI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrärilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

soücitării revizuirű avizului înainte de începerea execuţiei kzcrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
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1
. NüV uiNr.9867, 10464/1666785, 1672618/

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A.

prin
S.C. IMPLANT EXPERT S.R.L.

Strada AL Đorohoi nr.4, bLA24, sc. 1, et.2, ap.9, sector 4, 8ucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETl
Strada Domniţa Ancuţa nr.1 ‚ sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B.dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, Bucuresti

Scopui iucrărü: “Alimentare cu energie electrică a imobHului din str. Chindiei nr.
sector 4, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRJBUŢ1EMUNTENIA S.A prin S.C.
IMPMNT EXPERT S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1666785/04.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9867/05.102018 i completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1672618/22.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10464/23.10.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării ‘Alimentare cu energie electrică a
imobilului din str. Chindiei nr.4, sector 4, Bucuresti', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
ţehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de E-Distribuţie Muntenia SA,
Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz de traseu nr.

emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada titlului
asupra imobilului, teren i/sau construcţii, avize individuale emise de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

Extinderea reţelei electrice va fi executată prin montarea subterană a două cabluri
electrice, JT 3x150+95N. Un cablu electric va fi pozat pe un traseu care pornete din PTS
2352, existent în trotuarul nr, pare din str Chindiei, în dreptul imobilului cu IE 218021 i va
continua prin trotuarul str. Chindiei până in dreptul imobilului cu nr ‚ Ia cutia de siguranţă-CS
proiectată, ce va fi amplasată Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat (vecinătatea cu
imobilul )‘ Un al doilea cablu electric va fi alimentat în sistem intrare-ieire pe LES JT PTS
2532-PTS 2, existent in carosabilul din B.dul Regina Maria, va subtraversa carosabilul până în
trotuarul nr, pare din str. Chindiei i va continua până în dreptul imobilului alimentat, Ia cs
proiectată. Lungimea traseului racordului electric va fi de 42 mI, iar pozarea acestuia se va
executa în anţ deschis.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că pe
traseul racordului electric proiectat nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

I,e%Bd. Regim Elisabeta nr 47, cnd poştal 050013. sedor 5. Bucureşd, Pnânia



În urma analizărń documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzí de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării.

Menţionăm că, în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţtală.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii

Naţionale, iar in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

triguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea

tiormetor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrăriior de infrastructură

(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.
Acest aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu

planul anexă i a documentaţiei depuse.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor

precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată

conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

o

Întocmit1
Insp. Danie,jbESCU
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Nr.9989116684011

Către : SC VILLADEX CONSTRUCT SRL - prin DI.

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branament de energie electrică pentru imobflul situat pe str. Iarba
Câmpului nr. 60, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1668401/09.1Q.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9989/10.10.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branament de energie electrică pentru imobflul situat pe str Iarba
Câmpului nr. 60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele ediHtare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.20181 s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o lungime de 50m, astfel:

• din PT 2326, prin trotuarul str. Iarba Câmpului, pe partea nr. pare, până Ia
aproximativ 8m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în aproprierea PT 2326 la aproximativ 2m, există lex. Juglans nigra (nuc) O 3Ocm,
hem.

• În timpul executărfl acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1.5 m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, in dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului

64 Regina Elisabeta nr. 47. cod poşlal 050313. sector 5, 6ucareş. România Ił—%i iI



Iucrărh, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei (ucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea MNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare şj stradale) de pe teritoriul Municipiului Sucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

!ntocmit:
Insp. Roxana PARASCA
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Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 0!.

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Ahmentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Mitropolit
Varlaam nr 86 A, sector 1, Bucureşti

Q Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1676930/02.11.2018 şi Ia

O
Direcţia de Medíu cu nr. 10876/05.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mitropolit
Varlaam nr. 86 A, sector 1" conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr.
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma

verificărU efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 25m, astfel:

• din slâlpul existent în dreptul imobilului nr. 85 din str. Mitropolit Varlaam, subteran,
subtraversează str. Mitropolit Varlaam, continuă prin trotuarul nr. pare, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandele aferente trotoarelor traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui IucrărU, săpătura se(3 va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular a! acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 10876116769301
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorĺi

eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitärii revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul admínistratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edflitare I stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

!ntocmit
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Către: SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaíe pentru imobflul situat pe str. Sld.
Constantin Godeanu n' ‘,sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667096/04.10.2018 şi Ia Direcţía
de Mediu cu nr. 9857/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sld. Constantin Godeanu
nr 14 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de AgenŞa pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizee/acorduriIe individua)e ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străziłor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 3,lm, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiul str. SId. Constantin Godeanu, perpendicular,
până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există pastilă/alveolă cu vegetaţie
- spontană.
In urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă tacem cunoscut avizul
favorabii execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărU
revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identítăţü

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianąPQPÁ Întocmit
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Direcţia de Mediu
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19. NOV 2Ü1d
Nr. 985811667139/

Către : SC GIN1CQN SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector I

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Fraţü
Golescu r —. sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667139/04.10.2018 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9858/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
iucrărU: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Fraţii Golescu nr 17, sector 1,
conform documentaiei depuse (C.U. nr. ‚ a pianurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 10,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Fraţii Goiescu, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
in urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
tavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia soiicitărfl
revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniuiui public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

D!RECTOR EXECUTIV,
Simona-MarJanaPQPA Intocmit:

Insp. ŞoyajjPARASCA
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Nr. 9859ĺ16671341 19,

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mafl:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Intrarea
Colierului sectrjr 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667134/04.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 9859/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Intrarea Colierului nr. 20,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

‚ a
planurflor anexate şi Memoriu)ui tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edititare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veńficăr
efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime
de 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Colierului, perpendicular, până la
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl
revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
triguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Intocmit:

Jnsp. 6xana PARASCA
-. -co /-
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Nr. 986111667125/ 19 f:G,v zq

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-maiĺ:

Spre şthnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Jucrarea: Extindere reţea de disĺribuţie a gazeJor naturale .şi branamente pe
str Moţdovei, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667125/04.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9861/05.10.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaĺe şi bran.şamente pe str
Moldovei, sector ‚ conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătoriior de reţele ediiitare, avizul Ministerului Culturii nr.
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, În urma

verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 24,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Surorilor, prin carosabil, pe partea imobilelor
cu nr. impare aI str. Moldovei, până Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului traseului.
In timpul executărH acestei Iucrări aveţi obligatia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de ampĺasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

I» IRd Pedn FIiçhph nr 47 rrwl miI flqlq cnetnr P IIr, irgIi Pnman.



Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edifltare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

Intocmit:

h,s%za?aPARASCA
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Nr. 9862/1667120!
1Ű1

Către : SC G1NICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-maU:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit
Varlaam )‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667120104.l0.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9862/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Jucrării:,,Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Var!aam nr. 70,
sector 1' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile Individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în
data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str. Măicăneti, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,Sm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în alim niament.
In urma analizărfl dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalízarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiíle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, )it, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui avi2 nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

DIRECTOR EXEGJgL.
Simona-Mariaç6PóW% Întocmit

joxanaRAScA
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79. NB

Către: SC GJNICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mad:

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobUul situat pe str. Mitropolit
Varlaam r sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667114/04.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9863/05.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Mitropolit
Varżaam nr. 172, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 3,5m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str. Mitropolit Varlaam, perpendicuiar, până Ia
aproximativ 05m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborflor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorh
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

it;ii
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturü i ídentítăţU

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordu( administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Insp. Ro,xana PARASCA

13. N1i

Red:P.R./3ex.-08.I 1.2017 - prezenlul aviz a tosl postat pe sLte-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcsal 0513, sedar5, Bucureşti, Ramănia
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Nr. 9905116675551 19. NG'L 2üi
-

Către : SC A VI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2
E-mail:

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

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Puiandrului ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667555/05.10.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr 9905/08.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărfl: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puiandrului
nr 26 A, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe c lungime de Sm, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Puiandrului, perpendicular, până la
aproximativ 10,6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu exisiă arbori plantaţi în a[niament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării ręvizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
b perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuretiM.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianűSÜPĄN Intocmit:ĺ: )d nA Insp. Roxa,*-FARASCA
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Direcţia de Mediu Ę -

ROMANIA
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113 ov
Către SC AVI PRQD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2
E-mail:

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

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Stiucü ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667559/05.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 99057/08.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str tiucU nr. 8
A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărU
efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 8,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Stiucii, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJVij,
Simona-Mariana POPĄ

0,,
Intocmit:

InsPRoS%AR,SCA
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Direcţia de Mediu :-

ROMANIA
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Nr 9911/1667588! lQŕ!0V101J

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea DomeniuIui Public
Íntrarea Qdobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea
Rânmicu Vâlcea nr. -. sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1667588/05.10.2018 şi Ia.L Direcţia de Mediu cu nr. 9911/08.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărh: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Rânmicu
Vâlcea nr 14 A, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tebnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 185m, astfel:

• din PTZ 2365 existent în vecinătatea blocului S 15 din Aleea râmnicu Vâlcea nr. 1,
continuă prin trotuawl aferent blocului S 15, subtraversează Aleea Râmnicu Vâlcea
(în dreptul imobilului cu nr. 14), continuă prin trotuarul dintre imobilele cu nr. 14 i
nr. 16-18, apoi prin incinta imobilului alimentat până Ia noile FDCP-uri amplasate în
incintă.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului S 15 din Aleea
Râmnicu Vâlcea nr 1, din vecinătatea traseului Iucrărü.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciafltate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

ra.iIBd. Reqina EsabeIa nr 47. nostai O513. stnr5 Aíirnirp flrgnani



Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulteňoare (24 luni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Jucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorîi

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe -j

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

Întocmit:
Insp. Roxana-PA RA SCA

15. NOV.118

RedP.RJ3ex-O9.ll.2W8 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Meu
ROMANIA
I14-3QIS sÂ.mÂ,oqn*h.e.sa

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentruDl.
Str. Odobetinr. 11, bL T 1, sc. A, ět. 4,ap. 28, sector 3

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică
a imobfluĺui situat pe str. Triumfu!ui sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667744/08.102018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9957/09.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea eĺectrică în vederea alimentărü cu energie electrică a
imobflului situat pe str. Triumfului nr. 13, sector 1' conform documentaţiei depuse (C.U.
nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan
de coordonare reţeie edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 225m, astfel:

• din PTS 1537 (existent în dreptul blocuiui 9-15 din str. Surorilor) pe un traseu care
străbate trotuarul nr. impare aI str. Surorilor până Ia str. LăstăriuIui, continuă prin
trotuarul nr. pare ai str. Lăstărisuiui, subtraversează str. Străbună, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str. Lăstărisului, până în dreptul str. Triumfului, subtraversează
str. LăstăriuIui si str. Triumfului, continuă prin trotuarui nr. impare aI str. Triumfului,
până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului 9-15 din
str. Surorilor şi a arborilor aflaţi in aliniamentiplatbande aferente trotuaretor traseului.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .Sm, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de ampĺasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendroiogic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiaie în juwI trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arboriior prin manevrarea
utiiajeior din dotare.

In cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

I»% IA I

Nr. 9957116677441

Bd. Reqna Elisabeta nr. 41 cnd oostal 05U313. sedor 5. Bucuresti. flumánia



Preçizăm că În cazul În care în urma verificărilor ulierioare (24 luni de la finalizarea
lucrădlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor atbori aflaţi în apropierea traseu?ui
lucrărH, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalońi
eventualelor preiudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturh i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniulůi public in care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

r
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Direcţia de Mediu
POMAN1A

i ÁtBÂTCQ'I4 -VPflWNA

i. ov.21B

CĂTRE,
& C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A.

prin
&C. ELECTRO TIRON &R.L.

Strada Lacul Ursuiui nr.50, sector 6, Bucureti

Spre ştUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCURETI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Scopul Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: str. Valea
Lungă ‚ sector 6, Bucurestľ'

Având in vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
Domnul Sanda Tiberiu, împuternicit aI S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. pentru Domnul
Dumitrescu Mihai, înregistrată la F.M.B. cu nr.1668123/09.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9991/10.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obţinerea
Autorizaţiei de Construire În vederea executării Iucrării “ Alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa: str. Valea Lungă nr.47G, sector 6, Bucurestľ, vă comunicăm următoarele:

1. Contorm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti Împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz nr.

emis de Administraţia Domeniului PubIic i Dezvoltare Urbană Sector 6,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Contract de vânzare autentificat sub nr. 849121.06.2015, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă
in

Extinderea reţelei electrice prin montarea unui cablu electric subteran, trifazat,
3x150t95N, pe un traseu ce pleacă din PT 2424, existent în spatele blocului 22 din str. Valea
Lungă, va traversa aleea pietonală de acces dintre blocurile 22 i 21, va subtraversa prin foraj
orizontal aleea carosabilă din faţa imobilului cu adresa str. Valea Lungă nr.47G, până în
trotuarul aferent aceIuiai imobil i va continua prin acest trotuar, până Ia noua firidă de
distribuţie ş contorizare-FDCP, ce se va amplasa in proximitatea Iimitei de proprietate dreapta
a imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare a cablului electric pe domeniul public va fi
de 78 mI, iar adâncimea de pozare a cablului în trotuar va fi de 0,8 m ‚ în anţ deschis, Nu va fi
afectată vegetaţia de pe traseul Iucrării.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat că în
proximitatea traseului reţelei electrice proiectate ( în trotuarul din dreptul imobilului aíimentat)
există un ex. Populus sp.(plop) muhitulpinal, O 7-10 cm, h=3 m. Traseul rewlei electrice
proiectate executat prin aleea pietonală dintre blocurile 22 i 21, str. Valea Lungă, are în
proximitate spaţiile verzi aferente blocurilor menţionate, spaţii verzi în care sunt plantaţi arbori.

I . I ±JÍ1
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În urma anaiizărü documentaţiei depuse i a constatăriior din teren, in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei lucrării

rnentionate.
Avizui este valabil în numai în cazut respectării următoarelor condiţii:

- ĺn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materiaiului

dendrologic din proximitatea iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm - 1.5 m

faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane.

Condiţii de amp/asare, astfei încât să nu distrugă sistemui radicuiar ai materiaiuiui

dendrologic.
- Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul acestora sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utiiajeior din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa Iaţă de arborii menţionaţi,

acetia pot fi pusi în pericoi de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare

peste 4QĎ faţă de verticaiă). Menţionăm că in această situaţie nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaietare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din

proximitatea traseului, sectionându-se sistemui radicular ai acestora, executantui iucrării este

obligat ca în ceI mai scurt timp să solicite defriarea materialuiui dendrologic în cauză prin

revizuirea prezentului document.
- Execuţia iucrărilorîn perioada 15 noiembrie - 15 martie se va realiza cu respectarea

condiţiilor de Iucru pe timp friguros, contorm Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind

aprobarea “Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradaíe) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună

cu pianui anexă, precum i în baza documentaţiei depuse ia dosar.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrădi ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărh revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Beneficiarul iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor

precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz, situaţie care va fi sancţioqată

conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipkuiui Bucureşti.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simana-Mádana POPA

Intocmit,
Insp. Dan;eI VOINESCU

Red:D.v../4ox/09.1 1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
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Nr.99971 1668108/

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.

Strada Caraiman nr.63, sector ‚ Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADM1NISTRAŢ1A DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1
Buievardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Scopul Iucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada Hagi
Ghiţă' -‚ sector 1, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Batog Adrían — imputernicit aI 5.0.
ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1668108/09.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9997/10.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării"Aümentare cu energie eĺectrică a imobfluiui situat pe strada Hagi Ghiţă
nr. 1 IA, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.062018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planui anexă, Memoriu
justificativ, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz
de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract
de vânzare autentificat sub nr. de NP Scântei Laura Iuliana, plan de
coordonare avizat de administratorii reţeielor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă),
Iucrarea constă în:

extinderea reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu eiectric nou, tip DC
4146R0 3x150÷95N, pe un traseu ce va porni din postul de transformare PT 249, existent pe
un teren între imobilul cu IE 2214888 i imobilului cu IE 21 0779, va continua prin trotuarui nr.
pare din str. Iordache Golescu, va subtraversa carosabilul acestei străzi în dreptul trotuarului
nr. impare din str. Hagi Ghiţă, apoi va continua prin acest trotuar până în dreptul imobilului cu
nr. 1 1A din str. Hagi Ghiţă, Ia cutia de exterior CD, amplasată in incinta imobiiului alimentat, în
vecinătatea Iimitei de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului cablului eiectric pe
domeniul public va fi de 95 mI, pozarea cablului se va realiza Ia o adâncime de 0,9 m în trotuar
i Ia 1,2-1,4 m Ia subtraversare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.112018, s-a constatat că în
proximitatea traseului IucrărH, in trotuarul nr. impare din str. Hagi Ghiţă, în dreptui Iimitei de
proprietate dintre imobiiele cu nr.3 i 5, se află plantat în alveolă un arbust, cu h=2,0 m.

in urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabii conditionat execuţiei
Iucrării mentionate.
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- În proximitatea arborilor/arbuştilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utiliiând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sislemul radicular a
materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantut va lua măsuri de protejare a mateńalului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m- 1.5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţe!e edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- Execuţia lucrărilori in perioada 15 noiembrie - 15 martie se vor realiza cu
respectarea condîţiilor de Iucru pe timp friguros, conform Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018
privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă-vizat spre neschimbare ęi în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată coniorm art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

O

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

or

15. NDV2JI5

Red:DV.I3exJQ9.1 1 .2D1 8 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
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I 9. NP V
Nr. 10306116710341

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A.

prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr.2, apt.5, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Deviere reţea eiectrică 1 lOkV din incinta imobiluIui situat pe Calea
erban Vodă ‚ sector 4"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1671034/16.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10306117.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
speciafltate privind executarea lucrării “Dewere reţea eiectrică 1 1 OkV din incinta imobilului
situat pe Calea .Şerban Vodă nr206,208,210-218, sector 4', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.587R1632837 din
02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz de traseu 11.10.2018 emis de Direcţia Gospodărire LoćaIă Sector 4,
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării

/13.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Act alipire
autentificat sub nr. 630/19.03.2018-Notar public Monica Pop, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă in:

Devierea reţelei electrice subterane existentă pe terenul aferent imobilului din
Calea Serban Vodă nr. 206,208,210-218 prin pozarea unei reţele electrice noi, de 110 kV, ce
va fi joncţionată Ia reţeaua electrică existentă (în M1 i respectiv M2) conform planului de
situaţie anexă Ia Certificatul de Urbanism. Traseu reţelei electrice proiectate pornete din Iocul
manonare-joncţiune (M1), executat în trotuarul aferent spaţiului verde din Calea Serban Vodă,
în dreptul Liceului Gh. Sincai, apoi subtraversează prin forai orizontal dirijat spaţiul verde,
trotuarul si carosabil din Calea Serban Vodă, până în proprietatea imobilului din Calea erban
Vodă nr. 206,208,210-218, apoi traseul va continua prin terenul proprietăţii, pe limita de est i
nord, până Ia groapa de mansonare-jonctiune M2 din proprietate. Traseu reţelei proiectate va
avea Iungimea de 72 mI pe domeniul public ş aprox.167 mI pe proprietate particulară, iar
dimensiunile gropii de manonare cablu (M1) vor fi de 8x2x2,5m..

2. Urmare a veriĺicării efectuate pe teren în data de 07.11.2018, s-a constatat că în
spaţiul verde din Calea erban Vodă care va fi subtraversat prin foraj orizontal dirat pentru
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execuţia iucrărü, există vegetaţie sub formă de gazon, plante ornamentale i arbori plantaţi. În

proximitatea traseului s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), O=8-lOcm, h=3,5m, aproape de hmita de vest a spaţiului

verde;
- 4 ex. Morus sp.(dud), O=1O-2Ocm, h=8m, aproape de Iimita de vesta spaţiului verde;

- 1 ex. Morus sp.(dud), bitulpinal, O=15-2Ocm, h=8m, aproape de Iimita de vest a

spaţiului verde;
In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, În conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat execuţiei

Iucrării menţionate.
Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţii:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arboriior menţionaţi, execuţia subtraversărb prin foraj orizontal se

va realiza astfel incât să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei de ceI puţin 1,0 m faţă de arbori (O>7cm), conform SR

8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale

în jurul arbońlor sau rănireaíruperea ramurilor prín manevrarea uti(ajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul/În proximtatea Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate

şi suportarea contravalorb eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr.587R1632837 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de

administratorfl reţelelor tehnico-edilitare.
In timpul execuţiei Iucrărilor vor fi respectate condiţiile impuse de avizele de traseu

emise de Administraţia Străzilor Bucureti, respectiv de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4

Bucureti.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

d(n Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo íŕiăna POPA

Întocmit
Insp. E7aVOINESCU

Red:D.V../4ex/08.112018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 15 NOV 2316
http://wpmbro/insIiĺuţii/primari&direcIii/dírectia mediu(avize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php

pe daia de
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
1OIS2Dfl1SAÂDlW I4DnĹutdÂ

79. !Ü1 —

Nr.1 0652116746671

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. AV1 PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, 021968, Bucuresti

Spre ştUnţă: -

ADMINISTRAŢ1A STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturaie $ brarşament pe strada
Jandarmeriei ‚ sector 1, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A prin S.C. AVI
PROD GRUP S.R.L, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1674667/26.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.10652/29.10.2018, prin care se sobcită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării" Extindere conductă gaze naturale .şi branament pe strada
Jandarmeriei nr. 13D, sector 1, Bucure.şti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Acord de acces ia sistemul de distribuţie
a gazelor naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic,
dovada titiului asupra imobilului, teren i/sauconstrucţii, Aviz de traseu emis de Administraţia
Străziior Bucuresti, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţeleior tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• Extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 9Omm
în Iungime de 120m, pozată subteran, care se va cupla Ia conducta de gaze naturale Dn

2BOmm, existentă în str. Jandarmeriei, în trotuar. Traseul conductei nou proiectate va incepe
de Ia punctul de cuplare (in trotuarul str. Jandarmeriei, în dreptul drumului de acces), 3 m vor
fi executaţi in domeniul public, apoi 117 m prin drumul de servitute, până in dreptul imobilului
cu nr, 13 D din str. Jandarmeriei, unde conducta va avea cap terminal.

• Reabzare branament de gaze naturale pozat subteran, din PE SDR 11 Dn 63mm
i Iungimea L=2 m i a unui post de reglare-măsurare aferent, executate pe drum de
seMtute.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 08.11.2018 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori plantaţi.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificăriior din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe đefrişare sau đe toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi oblígaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti.

.ţtQĄ
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Lucrarea se va realiza cu respectarea avizului de traseu emis de Administraa Străziior
Bucuret

Nerespectarea celor menţionate în prezenttfl aviz va fi sancţionată conform art4, lit. b)
din Anexa nr. 1 la H;C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:D.v.J 3ex./09.1 1 .2D1 8 - prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

Întocmit,
lnsp. VOINESCU

.2
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ia NOV11B

Is% iI

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1
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• ROMÂNIA
irecţia de Mediu -

2&Ngy1,
Nr. 1954, 9683, 10906/11608324, 1665027, 1677238/1

Către: Apa Nova Bucureti SA
Strada Tunari nr. 60A, clădirea Stefan ceI Mare, etajele 6-9, sector 2, BucuresU

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
BulevarduI Poligraf iei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

O Înĺocuire reţea pubĺicâ de canalizare
pe strada GaIa Galaction (între imobilul i bd. Ion Mihalache), sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1608324//16.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1954/119.03.2018, compIetată prin
documentatiile înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 15650271128.09.2018

nr. 1677238/105.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9683//01.10.2018 i nr.
10906//â6.1 1.2018, prin care soIicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării Inlocuire reţea publică de canalizare pe strada GaIa Galaction (între bd. Ion
Mihalache i imobflul nr. 54), sector 1, vă comunicăm următoarele:

conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 779R/1 662680 din datä de
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreun n" nlanul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, CIasarea Notificării ‚ PIanuI de
coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare i stradaIe), Iucrarea se va
executa astfel:

O - înlocuirea conductei existente se va realiza pe aceIai traseu cu ceI existent, prin axul
drumului, de Ia intersecţia cu bd. Ion Mihalache pänă în dreptul imobilului nr. 54, pe o
Iungime de 260m
- se vor înloćui căminele de vizitare, cu excepţia celui de Ia intersecţia cu bd. Ion
Mihalache i a celui din dreptúl iŕnobilului nr. 54;
- se vor înlocui 44 de racorduri, cu o Iungime totală de 368m;
- se vçr înlocui 8 guri de scurgere; cu o Iungime totală de 60m;
• urmare a verificării pe teren din data de 24.04.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrării, in alveole în trotuare, pe ambeIe sensuri de mers, astfei:
o imobil nr. 58 la aproximativ Sm de imobilul cu nr. 60:
- 1 exempIar din specia Tilia (tei) O 5Ocm, h 8m;
o imobil nr. 66 Ia aproximativ 3-4m de imobilul nr. 68:
- 1 exemplar din specia Ti[ia (tei) O SOcm, h 10-12m;
o i..iobil nr. 72:
- 1 exemplar din specia TiIia (tei) O 4Ocm, h 1Dm;
o imobil nr. 74 Ia aproximativ 2m de imobiIul nr. 72:
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- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 4Ocm, h 1 Om;
o imobit n(. 77 !a aproximativ lm de imobilul cu nr 75:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 5Ocm, 1, 12m;
o imobil nr. 84:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 3Ocm, h 5m — Ia lm de Iimita de proprietate cu
imobilul 82;
- 1 exempiar din specia Tilia (tei) O 5Ocm, h 12m, spre imobiiui nr. 86;
o imobil nr. 85 Ia aproximativ 3m de nr 87:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 2Ocm, h 6m;
o imobH nr. 92 ia aproximativ lm de imobiiui nr. 90A:
- 1 exemplar din specia Tiiia (tei) O 3Dcm, h 1 2m;

ln urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teriťoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat execuţiei
Iucrării. Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei
de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării
direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tei. 0211305.55.00, interior
4108.

În proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrădlor, executantul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI
puţin lm faţă de arbori, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau
altor materiale pe suprafaţa alveolelor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea
utilajeior din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular ai arborilor, existând riscui secţionărfl acestuia, defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emisîn baza unei solicitări punctuale.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea mateńalului dendroiogic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrării) se consiată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul IucrărU, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorU eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora.

In baza acestui Sviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia śtarea ińiţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul avizva fi sancţionată conform ad. 4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M?B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior
emiterU acestuia, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Prezentul aviz este emis în baza şicu reśpectärëa celor.specificate în Certificatui de
Urbanism nr. 779R11662680 din data de 24.10.2Ol8emis de Primăria Municipiului
Bucureti împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi PIanuI de coordonare
semnat de deţinătorit de reţele tehnico-edilitare i stradale ęi are terrnen de valabilitatę
¶ an de Ia data emiterii. -

It ;N

DIRECTORÍ % TIV,
Simona-MĘtkką 2 t NOV. 28

n i-Jĺ ‘ Intocmit

Rod;C.I/4ex./15.1 1.20* - tozentui aviz a fost postat po site-uI PMB
http:J/w.pmb.ro/instíkutiiírrimaria/directiiĺdirectia mediu/avize arbod in consulţare/avize arbori in consuhare.nhp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUIBUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
Ia-2n1aspsÄrDn'L MPPEUNÄ

2äNav2n
-

Nr. 7021, 108221/1646062, 1676219fl
-

Către: Apa Nova Bucureti SA -

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Stefan ceI Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligraf iei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Reteritor Ja Iucrarea: Branament de apă i racord de canalizare pentru imobilui din strada Drumui
Nădlac i sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1646062//25.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 70211/26.07.2018, completată prin adresa înregistrată Ia P.MB. cu nr.
1676219//01.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10822//02.11.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate privind executarea IucrărH Bran.şament de apă i racord de canalizare
pentru imobflul din strada Drumul Nădlac nr 13, sector 1, vă comunicăm următoarele:
• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 1 04/5TEIDD/N/41 95 din 20.04.2016
emis de Primăria Sectorului 1. imoreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti), pe strada Drumul Nădlac există r&ea publică de alimentare cu apă i canal public
menajer, amplasate în zona carosabilă, existând i tronsoane de bransament de apă şi racord de
canalizare până Ia limita de proprietate a imobilelor riverane, Lucrarea ce face obiectul prezentului
aviz constă într-un tronson de bransament, cu o Iungime de 2m ce se va Iega în conducta
branamentuIui existent Ia Iimita de proprietate a imobilului şi intr-un tronson de racord de
canalizare, cu Iungimea de 2m, ce se va Iega in tronsonul de racord existent Ia limita de
prorpietate a imobilului;
• urmare a verificării efectuate pe teren in data de 08.11.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

In urma analizărh documentaţiei depuse, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din

Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii

inainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr

104/5TEIDD/N/4195 din 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă,
vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV—.
Simona-Mariana pnn3.Tt

.9
Întocmitrfl

b

cIscb

Red: C.I./Sex — 14.11.2018 pŕé twitetóst postat pe site-uI PMR
http://w.pmb.ro/insiitutiiiprimariaJďrr&tfl/directia mediuřavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe daţa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i]ş:;

\flJ Direcţia de Mediu .

ROMANIA
1016 20181 SÄPOMOOÍM 1WPP FUNÄ

2&NQ. 3jv
Nr. 7762, 10651/11650568, 16747591/

Către:

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Panciu
sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1650568//09.O8.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 7762J/10.08.2018, completată cu adresa inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
16747591/26.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10651//29.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu energie electrică a
imobfluiui situat pe strada Panciu nr. 234 sector 1, Bucuresti, vă comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. 133R11591918 din 06.03.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu
tehnic, Clasarea Notificărü nr. 16746/30.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucurefl), Iucrarea se va executa pe o iungime de 5m de Ia intersecţia străzii Măicăneti cu
strada Panciu, apoi prin trotuarul străzii Măicăneti, pe partea cu numere potaIe pare;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La finalizarea lucrărfl aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentuI aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii

înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism nr.

133R/1591918 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- •PQPA

Întocmit
Claudia Jstçătescu

Red: C.I./Sex — 14.11.2018 prezentul aviz a tost postat pe site-uI FMB
httpj/www.pmbroĺinstitutiiĺprimarí&directii/directia mediu/avize arbori in consultarelavize arbori in consultare.ph
pe data de
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ROMÂNIAirecţia de Mediu

___

—

Nr. 1Š02, 1O746II1651216,1675688fl?..tV 1j; —

Spre ştiinţă: Ađministraţia Domeniului Public Sector 1
Buievardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă i racord de canalizare pentru imobiíul din
O strada Gherghel Vasiĺe sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1651216//10.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7802/113.08.2018, completată cu
adresa înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1675688/130.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 107461/31.102018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării Branament de apă i racord de canalizare pentru
imobilul din strada Gherghel Vasile nr. 55, sector 1, vă comunicăm următoarele:
• conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 56/6TEIDD/G/3143 din data
de 08.03.2018 emis de Primăria Sector 1 impreună cu planul anexat, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării ‚ Iucrarea se va
executa astfel:
- braiamentuI de apă potabilă va avea o Iungime de lOm si se va lega în conducta de

O,
apă existentă pe strada Vasile GhergheĘ
- racordul de canalizare va avea o Iungime de Bm i se va Iega prin intermediul unei
piese de racordare cu adiculaţii sferice pe reţeaua publică de canalizare din strada Vasile
Gh e rg h eI;
• urmare a verificărfl pe teren din data de 08.11.2018 s-a constat existenţa vegetaţiei pe
traseul Iucrărh, în plantaţie de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu
numere potaIe impare, trotuar cu o lăţime de 1 .5m, astfel:
o imobil nr. 55, Ia distanţa de aproximativ 2m faţă de imobflul nr. 55, Iotul ce nu face
obiectul Cedificatului de Urbanism nr. 56/6TEIDD,'G,'3143 din data de 08.03.2018 emis
de Primăria Sector 1:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O SOcm, h 10, Iocalizat Ia aproximativ SOcm de stâlpul
din Iemn;

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

I,ai iIBd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal O5l 3. setflr 5. Bucureşli.



Municipiului Bucureşti, vă facëm cunoscut avizul favorabil cándiţionat executiei

IucrăriLExecuţia Iucrăriise vaface numal în prezenţa unui reprezentant aI Direc

de Međiu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având obligaţia anunţării

direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior

4108. -

În proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI

puţin 1 m faţă de arbore, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau

altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal sau rănire&ruperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare, Dacă în timpul execuţiei situaţia din teren nu permite

protejarea sistemului radicular aI arborelui, existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea

materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate

emis în baza unei soflcitări punctuale.
În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl

exemplarului uscat şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicü produse prin

prăbuşirea acestuia.
În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.

4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută

ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
I u c ră d i.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr 56/6TEIDD/G/3143 din data de 08.03.2018 emis de Primăria

Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare şi are termen de

valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
Claudia Istrăt scu

DIRECTOR EXECUTIV.
Sim. POPA

Red:cI/3exJ14.1 1 .2D18 prezentul aviz a fosl postat pe site-ul PMB

http:/Iwws.pmbro/inşţituliVprimari&directii/djrectia mediWavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Direcţia de Mediu -

Nr. 8185,999511653312,16681451 23. NDV 2ü,& -

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str Elena Farago nr. 43, sector 6
E—niail : —

Spre ştiinţă:
Administraţia străziior - Str. Domniîa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector I

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă $ racorduri de canalizare pentru imobilul situat
pe os. Qrhideelor ‚ sector 1, Bucureşti,

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1653312/22.08.2018 şi Ia
• Direcţia de Mediu cu nr. 8185/23.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia

P.M.B. cu nr. 1668145/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9995/10.10.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „BranşameQí de apă $ racorduri
de canalizare pentru imobilul situat pe .şos. Orhideelor nr 46, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP scetor 1), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren îndata de 02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va

r executa pe o Iungimede llm (branament 1) ± 9m (branament 2) + 8m (racord 1) + llm
(racord 2), astfel:

• branamentuI 1 — din conducta existentă în carosabilul os. Orhideelor,
perpendicuiar până la ľmita din partea dreaptă a proprietăţii.

• racord 1 — din conducta existentă în carosabilul os. Orhideeior, perpendicular până
• Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• branamentuI 2 —din conducta existentă în carosabilui štr. Fluviului, subtraverează

• •
. parţial carosabilul i trotuarui str. Fiuviului, perpendicular, până Ia aproximativ 50m

• fată de Iimita din partea dreaptă a proprietătii.
• racord 2 — din conducta existentă în carosabilul str. Fluviuiui, până ia ljmita din partea

dreaptă a imobilului aflmentat.
• fără actarea vegetaţiei în.platbandă aferentă trotuarului os. Orhideelor. -

7 •. Menţionăm faptul că, în dreptul arbo iior din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătua se
va exećuta manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular ai materialului dendFoiogic, In timpul Iucrărilor constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în urul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arboriior prin manevrarea
utiIajćor din dotare.

În cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul

l,ai

ŘOMÂNIA
E91W3010 sÄPBArOmMiM PCEUNÁ

Ud. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513. sector 5, Bucureşti. Románia



radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialifate emis in baza unei solicitări punctuaI.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrărfl, veţi avea obl]gaţia mntocuiri] exemplarelor uscate şi supodarea contravalońi
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere celeconstatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiter prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţü

Naţionale, iar in perioada 1-5 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţUle de Iucru pe

• timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

• infrâstwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celoř menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionat

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.
4

I Întocmit:

l

•‚ — —

2tNOV 2OB

Red:P.RJ4ex-15.1 1 2018- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUN1CIPIULUI BUCUREŞTI

DirecVa de Mediu :- -

Nr. 8269, 108851/1654221, 1677309!!.

Către: General Mpm Impex
Strada Bâscov nr. 8-12, sectorul 5, Bucureşti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru imobilul din strada Drumul
DeaIuI AIunis ‘, sector 4, Bucuresti

O Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1654221/124.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 82691/27.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1677309//05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10885//06.11.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării 8ranament de
gaze naturale pentru imobiIuI din strada Drumul DeaIuI AJunis nr 11, iot 7, sector 4, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 680/9258 din 20.06.2018
emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 15077/104.07.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului şucuregi), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 3m
din conducta existentă în carosabil, Ia iimita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţje pe traseul Iucrării. -‚

ĺn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/20G9 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obiigaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr. 680/9258 din 20.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul
anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabiIitate 1 an de Ia data emitęrii.

DIRECTOR EXEQkflWŞ'k

SimonaMariaŕOfl *
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Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin D-na

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor ía Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică
a imobfluţui situat pe şos. Andronache 1, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667742/08.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9958/09.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentărä cu energie electrică a
imobuului situat pe şos. Andronache nr 161, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu amis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de lBOm, astfel:

• din CS existentă în trotuarul str. Maliuc, pe partea imobilelor cu nr. impare, până în
dreptul intersecţiei cu şos. Andronache, subtraversează str. Maliuc, continuă prin
trotuarul nr. pare aI şos. Andronache, până in dreptul imobilului ce urmează a fi
alimentat unde va subtraversa şos. Andronache, până Ia Iimita din partea dreaptă a
imobilului alimentat.

• !ără afectarea vegetaţiei existente aliniament aferent trotuarelor traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

I,i04 Rsgina Eksabela nr. 47, ccd poştal 050313, sectnr 5, Bucureşu. Románia
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareloŕ uscate şi supodarea contravalorü
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul faúorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucw pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate

Întocmit
RanARAScA

2tNflV. 201

Red:P.RJ4ex.-14.1 1.2018- prezentul aviz a tost postat pe sitn-uI PM8
pe data de

Iei

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1 an de Ia đata emiterii.
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Către: SC SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX SRL
Str. Covasna nr. 10, bL E 15, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr 1, sector 1
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Meialurgiei nr. 12-12, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Salinei
‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1667997/08.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9962/09.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:

C „Alimentare cu energie eĺectrică a imobi(uIui cu adresa str. Salinei nr. 27, secior 4", conform

documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului

tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o Iungime de 94m, astfel:

• din cablul PTAB 4309 existent în trotuarul Drumului Găzarului, străbate parţial trotuarul
nr. impare aI Drumului Găzarului, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Salinei, până Ia
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aflniament, există vegetaţie spontană crescută Ia
Iimita proprietăţilor.

In urma analizării dosarului, 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 favorabil
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligatia aducerii terenului Ia starea iniţială.
?rezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului culturii.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată conform
art 4, 111, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviaf&termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

‚ýtŞTI

DJRECTOR
-

Simona-Mariiţ;;
In3,jPSCA

Red;P.fl/4exJ14.1 1.2018 pre4ntuJ,ayk a fost postat pe site-ul PMB
hItp:/ivvw.pmb+roänstitut primńaIdirectiVdirectia_medíWavíze_arbori_itconsuItar&avíze_artcri_in_consuItare.php, pe đata de
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Nr, 993ĺ1668441I 23. NQV.
Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Iaregistratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domn(ţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia íucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazei'or naturale i branamente peDrumul Branistea, Drum Penteleu .şi drum de servitute, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1668441/09.10.2018 şi Ia Direcţiade Mediu cu nr 9993/10.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe Drumul Branitea,Drum Penteleu i drum de servitute, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U.nr.
‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificăriinr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan decoordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, înurma verificării etectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se vaexecuta pe o Iungime de 191m, astfel:

• din conducta existentă pe os. Bucureti-MăgureIe, subteran, subtraversează os.
Bucureti-MăgureIe, continuă prin carosabilul Drumului Branistea, Drumului Penteleu
i prin drumul de seMtute (drum de pământ), până Ia Iimita din partea dreaptă a
imobilului nr. 10 din Drumul Penteleu.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizărü dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normelede protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizulfavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Fentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicităriirevizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărHor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ią starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acorduladministratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros,

conform celor specilicate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-ediütare si stradale) depe teritoriul Municipiului Bűcureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul avirde specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţWor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are t2sřřişvaIabiIitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIk4% \
Simona-Mariana poi1 Întocmit:

InspQ9aa PARASCA

ĺ ..‚iti'

Red:P.R./Sex./15.1 1.20161 prezkiui avíz a fost postat pe sile-uI PMD ?/Ą,
pe data de s.
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEAN1A SUD S.A.

pri n
S.C. ELECTROMONTAJ SA

SUCURSALA BUCUREŞTI
Strada Poterai 26 — 28, sector 4, Bucuresti

Spre flinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafĺei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADM1NISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURFTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Scopui ĺucrărä: “îniocuire LES 110 KV Nord - Grozăvesti"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SUD S.A. prin S.C.
ELECTROMONTAJ SA SUCURSALA BUCUREST1, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1623524/11.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr3750114.05.2018, compietată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1680618/14.11.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
11150/1ą.1 1.2016, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrăńi Iniocuire LES 110 KV Nord - GrozävesW vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certifîcat de Urbanism nr.251 RI1 606363 din data
de 16.04.2018 emis de Primăria MuniciDiului Bucureşti impreună cu planui anexă, Memoriu
tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucure$i, Adresa
r -. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1. Clasarea Notiflcării

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţeleior tehnico-edibtare, p!an de incadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

. Pentw proiectarea unei Iinii electńce subterane noi, de llOkV, intre staţia Nord i
staţia Grozăveti, se va poza un cablu electric de înaită tensiune trifazat pe un traseu de
iungime 4,5 km, executat in domeniui pubiic. Traseul de pozare a noii reţele electrice va
începe din staţia Grozăvesti, prin trotuawl nr. impare din Splaiui Independenţei, va subtraversa
RâuI Dâmboviţa prin ţevi existente, apoi va continua prin trotuawl nr, pare din Splaiul
Independenţei până ia str. Constantin Noica, va continua prin scuarul (spaţiu verde) existent
pe mijlocui carosabilului din str. C. Noica, apoi va continua prin carosabilul din str. Mircea
Vulcănescu (lângă bordură), prin trotuawl de Ia sensul giratoriu din str. Berzei i va continua
prin str M. Vulcănescu până Ia b.dul Dacia. Traseu va continua prin trotuarul nr. impare din
B.dul Dacia, apoi prin trotuawl nr, pare din str. Visahon, apoi prin str. Vasile Alexandri, prin str
Ciprian Powmbescu (trotuar nr. pare), apoi prin trotuawl nr pare din str. Iancu de Hunedoara
până Ia Calea Dorobanţilor. După subtraversarea str. Iancu de Hunedoara, traseul va continua
prin trotuawl nr. impare din Calea Dorobanţilor (prin galeria existentă pentru cabluri electrice
în dreptul clădirfl SC Energomontaj SA i Staţia Electrică Nord). CabIuI electric va fi pozat în

d. Regiia ElEabeta nr. 47, cod poştal D5l3. sector5, Bucureşti. omăiia
TeI; 02130555.00
htlpiknwů.pmb.m



trotuare sau în apropierea părţii carosabile, la o adâncime de 1,1 — 1,4 m. Subtraversarea
străzilor: Splaiul Independeţei, C.tin Noica, Calea Plevnei, B.dul Dinicu Golescu, str. Berzei,
Popa Tatu, Calea Griviţei, Calea Victońei, B.dul Dacia spre str. Visarion, B.dul Lascăr
Catargiu, str. Grigore Alexandrescu, Căderea Bastiliei i str. Iancu de Hunedoara se va realiza
prin foraj ohzontal dirijat. Lucrările se vor executa tronsonat i etapizat.

2. Urmare a veriflcărü efectuate pe teren în data de 30.06.2018, s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrării următorul material dendrologic:

- în Splaiul Independenţei —sensul de mers spre str. C.Noica, de a Iungul Râului
Dâmboviţa, există aliniament stradal format din arbori specia Platanus (platan), plantaţi in
alveole;

- in trotuarul nr, pare din Splaiul Independenţei există de asemenea, aliniament stradal
până Ia intersecţia cu str. C. Noica, format din arbori plantaţi in alveole, Iăţimea trotuarului fiind
de 4,0-4,5 m.

- în zona mediană a carosabilului din str. C. Noica, până Ia intersecţia cu str. Calea
Plevnei, există un spaţiu verse (scuar) cu vegetaţie sub formă de gazon, plante perene i
arbori plantaţi in acesta. Lăţimea spaţiului verde este de aprox. 4,0 m;

- în proximitatea traseului Iucrării, pe trotuarul nr. impare din str. M. Vulcănescu există
arbori plantaţi în alveole amplasate pe carosabil, tangente trotuawlui.

- în trotuawl din sensul giratohul de Ia intersecţia str. M. Vulcănescu i str. Berzei,
există aliniament stradal format din arbori din specia Platanus (platan)

- in B.dul Dacia, în trotuarul nr. impare, există arbori plantaţi in alveole în aliniamentul
din trotuar i platbandă cu vegetaţie sub formă de gazon si arbuti din specia Tuja plantaţi în
aceasta (in dreptul Spitalului de Nefrologie).

- Ia intersecţia dintre B.dul Dacia i str. Visarion există un scuar cu vegetaţie i arbori
plantaţi, care va fi subtraversat prin foraj orizontal;

- în trotuawl din B.dul Iancu de Hunedoara există de asemenea, arbori plantaţi în
alveole ş tronsoane cu platbandă in care există gazon.

În urma analizărfl documentaţiei depuse I a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
mentionate.

Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţii:
- Execuţia Iucrărh pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza

numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Medíu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile inainte de
începerea Iucrării, Iatel. 0211305.55.00, interior4l08.

- În spaţiul verde (scuawl) de Ia intersecţia străzilor B.dul Dacia i str. Visarion,
traseul va fi realizat prin foraj orizontal sau altă tehnologie

- în proximitatea arborilorĺarbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborü menţionaţi,
acetia pot fi pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, inclinare peste
40° faţă de vedicală).

Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube
produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia
finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul
Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Bd. Regna EIabeta rr 47, cod poştaIO5tI3, sectors, Bucureşli, RamWiia

TeI: 021.30555.00 i,t. 4016
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- Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseului, secţionăndu-se sistemul radicular aI acestora, executantul Iucrărb este
obligat ca in ceI mai scurt timp să solicite defriarea materialului dendrologic în cauză prin
revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. 251R11606363 din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
impreună cu planui anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratohi reţelelor
tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi oblişaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrărh.

In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public in care se specifică condąhle de Iucw pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220119.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
nsp. Daniela VOINESCU

C DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

c

Red;D.V../4exJ20.1 l 2018 prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
hţIp:/JvňnypmbrolinstjluLiiipńmańaidirecthiđireclia medtu/avize arboń n consultarelavíze arbcň Éfl consullare.yhp
pe đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .3
Direcţia de Mediu i

POMANIA
- — ‘• sEDrnM iMr,aasLÄ

:2qflyzos
Nr. 4444, 10570/1628962, 1673568

CĂTRE,
S.C. APA NOVA S.& BUCURESTI

prin
S.C TPFINGINERIE &RL.

BulevardulAl. 1. Cuza, nr.44, et.4, ap.1OB, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6
Intr. Av.Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Boioara, sector 6,
Bucure.ş ti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCURETI prin S.C. TPF
INGINERIE S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1628962/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4444/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1673568/24.10.2018
i Ia Direcţia de Mediu cu nr.10570/25.10.2018, prin se solicită emiterea avizului de peciaIitate
privind executarea Iucrării “Inlocuire retea publică de canalizare pe str Boisoara (între str. Pascal
Cristian .i Maternitatea GiuIe.şt;), sector 6, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificatde Urbanism nr72OR/1568671 din 21.11.2017
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz
nr.1209/08.10.2018 emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6,
Clasarea notificărü ‘ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-ediłitare şi stradale, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea se va executa asđel:

• Inlocuirea reţelei publice de canalizare existente pe str. Boioara, pe o Iungime totală de
390 m, între str Pascal Cristian i str Marius Bărbulescu i intre str. Marius Bărbulescu i
Maternitatea GiuIeti, pe traseul existent in zona mediană a sttăzii Boioara. -

• Aealizare B-cămine de vizitare noi, de beton prefabricat;
• Realizare 21 guri de scurgere, amplasate Ia marginea carosabilului, Iangă bordură conform

pIanuui anexă Ia Certificatul de Urbanisrn;
-

• Aealizare 34 de racotduŕiď canal din -PVC Dn 160-200mm, pentru irnobuële cu nr. 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17,19, 21-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,37, 39, 41, 43; 45 i nr 4,6,8,10-12, 14, 16, 18-
20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 34, 36. Traseul racordurilor de canal va avea Iăţimea de 0,8 m.

• Aealizare 19 cămine de canal noi;
• Aefacere Iegătură racord existent Ia conducta nouă de canalizare (preluare racord

Maternitatea Giulesti);
• Refacere iegătur la 2 cmine de vizitare exstente;
• Refacere egäturâ conduLte existente Ia căminele de vizitare noi;

I,;: IBd. Rena Eüsabeta nr. 47, cod poştal OEcOl 3. sedar 5. Bucures, Romănia



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018, s-a constatat că

Boisoara există aliniament stradal i platbandă de spaţiu verde pe ambele pe trotuare,

există vegetaţie sub formă de pante perene, trandafiri, arbuti i diferite specH de arbori.

etectuată în teren s-a inventańat următorul material dendrologic aflat în proximitatea

Iucrărilor:
- i ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=80 cm, h=lBm, in trotuarul nr pare, la intersecţia cu str. Marius

Bărbulescu;
- 1 exTiIia sp. (tei), 0=80 cm, h=15-16 m, în trotuar, În dreptul imobilului cu nr. 47;

- 1 ex. Tiliasp. (tei), o=go cm, h=16-18 m, În trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 41;
- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), 0=30 cm, h=8 m în trotuar, în dreptul imobilului cu

nr. 45, Ia 3 m de aleea de acces imobil; -

- 1 ex. Juglans regia sp.(nuc), 0=40 cm, h=8 m, in trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 39;
- 1 ex. Ulmus sp.(ulm), 0=80 cm, h=15-16 m, Iocalizat în trotuar, la limita de prDprietate dintre

imobilele 35 si 37;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=60 cm, h=14 m, in trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 35;
- I ex. Tilia sp. (tei), 0=80 cm, h=14-16 m, Iocalřzat Ia 2 m de aleea de acces imobil nr. 33;
- 1 ex. Tiliasp. (tei), 0=40 cm, h=15 m, în dreptul imobilului nr.29, la 2,5 m de aleea de acces

imobil;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=60 cm, h=14 m, localizat Ia 2 m da aleea de acces imobil nr. 27;
- 1 ex. Acer sp.(arţar), puiet, 0=7 cm, h=2 m, in dreptul imobilului cu nr. 30;
- 1 ex. Ţilia sp. (tei), 0=60 cm, h=12 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 30;

1 ex. Tilia sp. (tei), 0=40 cm, h=10 m în trotuar, În dreptul imobilului cu nr. 26;
1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=35-40 cm, h=10-12 m, în trotuar, în dreapta aleii de acces
nr. 26;
1 ex. Tilia sp. (tei), 0=60 cm, h=16 m, în trotuar, în dreptul Iimitei de proprietate a imobilelor
i 13;

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0=80 cm, h=16 m, în trotuar, În dreptul Iimitei de proprietatea imobilelor
nr. 7 i 9;

Lăţimea trotuarului
In urma analizărfl

H.C.G.M.B. nr304/2009
Municipiului Bucureşti,
menţionate, astfel:

- 2 ex. Tilia sp. (tei), 0=60 cm, h=15 m, in trotuar, in dreptul imobilului cu nr. 5;
De asemenea, există o alveolă neplantată în dreptul imobilului cu nr. 31.

din str. Boisoara este de 1,00 - 1,50 m.
documentaţiei depuse i a constatărilor
privind aprobarea Normelor ďé protecţie
vă tacem cunoscut avizul favorabil

- Execuţia Iucrării se vaface numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu
5 zile înainte de inceperea Iucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborüor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistěmul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionareą rădăcinilor, depunereâ pământului sau altor materiale în
jurul arborilorsau.rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelordin dotare.

-

Este interzisă betonaŕeá alvëolei neplanťate.
In cazul în care nu sunt ŕespectate condiţiile menţionate,

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
(12 Iuni de la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea
pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate
eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

- Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radiculaç al arborilor menţionaţ,; existânď riscul secţionărH acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei
solicitări punctuale.

pe str.
in care

La vizita
traseului

imobil

nr. 11

din teren, în conformitate cu
a spaţHlor verzi de pe teritoriul

condiţionat execuţiei Iucrării

mäterialului dendrologic
1 m - 1.5 m faţă de

nu suntem răspunzători de -

Dacă Ia veriticările ulterioare
materialului dendrologic aflat
şi supodarea contravalorii

Bd. Regina EIsabela nr 47 codpoştal O&12, sedor5, Bucureşti, Romăna



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrărü aveţi obhçaţia aducerĺi terenuiui Ia starea iniţială, inclusiv refacerea spaţfllor
ver afectate mre

- ln timpul execuţiei Iucrării pe timp triguros (15 Noiembrie — 15 Martie), se vor respecta
condiţiiie de Iucru pe timp friguros, asa cum sunt specilicate în Anexa nr. 3 ia H.C.G.M.B.
nr.220/2018 pentru arobarea Normeior privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitaw i stradale) dë pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Deoarece Iucrăriie de înlocuirď a reţelei publice de canalizare pe str. Boioara se vor
executa pe străzi afiate în Parcelarea Grant- care figurează pe Lista Monumentelor Istorice din
2004, reactualizată, Ia poziţia 192-cod LMI 2004- B-II-s-B-17914, prezentul aviz este valabil numai
în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Beneficiarul I executantul Iucrării sunt direct răspunzători de execuţia Iucrăriior i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 720R11568671 din 21.11.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planui anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

a.

c -

Întocmit,
- [sp, Dani&a VOINESCU

4-
.4-

Red:D.V.JSex./1 9.11.2018 - prezentul aviz a fost pdstat pe siteu PMB
http:/iwviw.pmb.ro/institutii/primari&directii/direotia mediulavize arbori in consultarefavize arborí in consultare.php -

pe da!a de
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rtn PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

• Direcţia de Mediu
—

-

______

Nr. 6852/11645093/ -

CĂTRE
COMPANIA NA ŢIONALĂ DE Á DMINIS TRARE A INFRAS TR UCTURH

RUTIERE S.A. - D.R.D.P. Buciiresü
prin s.c MAXIMDESING S.R.L.

B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, Sectoml 6

(os. de Centură tronsonul cuprins între DN 1 i DN 1 A)

O Referitor La cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1645093/23.07.2018 şi Ia
Direcţiei de Mediu cu nr. 6852/24.07.2018, prin care solicitaţi punctul nostru de
vedere privind executarea lucrării: „ Reaűzare pasarele pietona(e pe centura
Mnnicipiului Bucureti, între DN ]A i DN 1 (5 pasarele) “, conĺorm C.U. nr.
322W1616870 din 16.05.2018 cu planurile anexate, al Memoriului tehnic cu planurile
ataate, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018, s-a constatat că
amplasarea capetelor păsarelelor se exécută fără afectarea arborilor din vecinătatea
ose1ei de centură (în zona de lucru a pasarelei nr. 1 - Km 68+230 — arborii din incintą
Cimitirului Străulesti 11). -

In urma instrumentării dosarului i 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 favorabil execuţiei lucrărilor
menţionate. . - -

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

C) solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu1 va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normcle de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Muniipiuĺui Bucureti, art.4, tit. b. -

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriare. sau
toaletare. -

.- .-- - -

-
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani deb data ewiterii.

- DIRECTOR=EXECUTW, --: - -

SimonťSîaJ7fJR*krOPA .

?
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qn -
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Direcţia de Mediu

o

- CĂTRE,

Spre ştUnţă:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURETi
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

$ î 5 42.

-

— 7;

• L

Scopul Iucrărü:
Madrigalului

‘Branament energie electrică
sector 1, Bucuresti"

pentru imobilul situat în str.

o

-‚

Având în vedere solicitarea depusă de Doamna pentru
Domnul ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652513/20.08.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8023/21 .08.2018, completată cu documentaţia înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1679519/12.11.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.11075/13.11.2018
prin care se soflcită emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării
“Branament energie elóctrică pentru imobflul situat în str. Madrigaĺului nŕ. 12A, sector
1, Bucure$ľ, vă comunicăm următoarele:

•1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. - emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti -

împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fisa de soiuUe nr.
emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti1 Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. de
Notar Public Liliana Brândusa Trofin, Autorizaţie de Constrüire imobil, avize emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare,- plari de încadrare în zonă) Iucŕarea constă
în: Ľ•fl ť :-

• reaflzarea unüi bransament eiectnc nou trifazat — 3x10+6C, pozat
subteran, din LEAţLinia Electrică Aériană) exitentă ps str Madrigaluiui, pe stâlpui din
trotuárul nr, pare din vecinătatea imobilului. Traseul-de pozare a.cablului
porni 4in dreptul stâlpului (existent în trotuarul aferent imobilului cu nr. 10), prin •.

trotuarul nr pare din str Madrigalului, până Ia blocul de măsurare si protectie-BMPT
- 32A, ce va fi ampiasat Ia Iimitä'de proprietate a imobilului alimentat, cu acces direct,din ----- -

domenhl public. Lungirnea tra:oului vs, fi de 30 m, -iar pozarea cablului electric se va
realiza Ia adâncimea de 0,8 m, in anţ deschis. - -

-. r

14e%i II

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr 8023, 1107511652513, 1679519...2Z.:.:.;J.

•1 ••••..
:.“ţ %f .-

••e•••

- POMÂNIA
— 1018 2OIRLSAO8flOPIM IMPPEUNÁ
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2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat
că pe trotuarul nr, pare din str. Madrigalului există platbandă cu vegetaţie crescută
sponlan, fără arboń plantaţi în aceasta.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avlzul
favorabil executiei Iucrării menţionate.

łn baza acęstui aviz nu se execută Iucrări de défrisare sau de toaletare, iär Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obljgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Este interzis micorare&desfiinţarea suprafeţei de platbandă sau betonarea
alveolelor neplantate din trotuar.

Prezentul aviz este. emis în baza şi cu respectarea celor specificate În
Cedificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbaré. -

Pentru orice nodificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In timpul execuţiei lucrării, în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, se vor respecta
condiţiile de Iucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu aI administratorului
terenului, conform Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor
privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

2čna POPA -

4-..

Tntocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

-

.H
23. NOV 1J1d-

Rad:D.V../3exJ2111,2018 prezentul aviz a Iosi postal pe site-ul PMB

http:/iwww.pmb,reiins!itutii/primaria!directíi/dectia mediu/avize. arbori in censultár&avize arbori in consuItare.hp

-pe data de

j -
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Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă $ racorduri de canaflzare pentru imobilul situat
pe Calea Floreasca i ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia PM.B. cu nr. 1653310/22.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8186/23.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1668148/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9996/10.10.2018, prin care
soIicitaţi avizul de speciaIitate privind executarea Iucrării: „Branşament de apă $ racorduri
de canalizare pentru imobflul situat pe Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a pIanurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 4m + 19m (branamente proiectate) + 7m +7m + 7m (racoarde proiectate),

branament 1 — din conducta
perpendicular, până Ia. aproximativ
proprietăţfl. - --

branament 2 branament existent, ce va fi mepţinut i pus în conforrnitate, este
situat în carosabil Caii Floreasca, perpendicular, de pe partea nr. pare, până Ia
aproximativ 75m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
branament 3 — .-din conducta existentă în caroabiIuI Căii Floreasca,
perpendicular, până Ia aproximativ BOrh faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl.
racord 1 — din conducta existentă în carosabiluĺ Cău Eloreascarpână Ia Iirîuta din
partea stângă a proprietăţii. —— .

r r

racord 2 — din conducta existentă în caŕosabiiul CăH Floreasca, perpendicular,
până Ia aproximativ 145m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• racord 3 — din conducta existentă în carosabilul CăH Floreasca, perpendicular,
până Ia aproximativ 40m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori pIantaţi
atore suaţi Ia imita ca propretate,
8591/1997 Reţele edilitare subterane.
faţă de axuI arborilorfflnd de 1—1.5m.

IaiiI

Nr. 8186,9996ĺ165331 0,1668148!
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existentă în
5m faţă de

carosabilul Căii Floreasca,
Iimita din partea stângă a

în aliniament, există 2ex arbuti i 1 ex.
aţă de care še respectă prevederile SR
Condiţii de amplasare - distanţa minimă
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in urma anaiizării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunóscut avizul favorabii execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicităńi revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărîlor

La finalizarea Iucrărilor aveţi ob]igaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Minisferul Culturii i Identităţii

Naţionaie, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaiabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniuiui public în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de detrişare sau
toaietare.

Prez,pntul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

JDIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:P.RJ3ex./16.1 t2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRiBUŢIE MUNTENiA S.A.

prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINiSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLiC SECTOR 1
Buievardul Pohgrafiei nr.4,'śector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament energie electrică
1, Bucuresti"

pe str. Vorniceni . sector

Având în vedere cererea depusă de pentru S.C. E
DiSTRIBUŢiE MUNTENiA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1655244/28.08:2018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.8379/29.08.2018, compietată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu
nr.1675621/30.10.2018 i IaDirecţia de Mediu cu nr 10726/31.10.2018, prin care se sohcită
emiterea avizului de speciaiitate privind executarea iucrării" Branament energie electrică pe str.
Vorniceni nr.35 sector 1, Bucureti' vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 26.06.2018 emis de Primări Sector 1 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Fia de soluţie
nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificărfl
nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, Aviz de traseu nr.

emisde Administraţia Domeniuiui Public Sector 1, avize individuale emise de
administratorii reţeleior tehnico-ediiitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţeie, Netcity Teiecom,

(3 Luxten, pian de încadrare în zonă), iucrarea constă în:
reahzare branament subteran nou prin pozarea unui cabiu de joasă tensiune tip

SxlO÷6C pe un traseu de iungime 22,0 m (din care 10 m coborârea de pe stâip), cu alimentare
din LEA JTexistentă pe stâipul de beton amplasat pe trotuarui din dreptul imobiiuiui cu nr.35 din
str. Vornicěni (Ia hmita de proprietate din partea dreapă a imobiiuiuü Traseui reţeieh eiectric
proiectate va străbate trotuarui din dreptui imobiiuiui ahmentat, de ia stâip până în dreptui
blocuiui-de măsurare i protecţie — BMPT care va fi ampiasat pe proprietateaWeneficiařuiui, ia
lirnita de proprietate cu domeniui public. Lăţimea trotuaruiui este de 1,0 m, iar iăţirnea apţuiui de
pozare a cábluiui electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren îndata de 08.11.2018 s-aconstatat că în
trotuarui din dreptui irnobileior cu nr, există o piatbandă cu iăţimea de 0,8-1,0-m în care
exístă arbori piantaU. in proximitatea traseului iucrării a fost iocalizat 1 ex. Prunus cerasifera sp.
(corcodus), 0=25 cm, h=6m, spre imobiiul cu nr; din str. Vorniceni.

in urma analizărH documentaţiei depuse i a verificăriior din teren, în conformitatďcu -

H.C.C Â.B. nr3O4/20 privind aprobreaNorueio(de protecţe a spaiilor verzi de pe eritáriüi
Municipiului Bucureşti, v. facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei iucrării
menţionate.

În timpul execuţiei iucrăriior se vor respecta următoarele condiţii

Iůi i1
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- Tn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnoloie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
dendroopic din proxirrütatea traseulti kcrării.

- Tn timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic đin proximitatea Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor ia ceI puţin lm - 1.5 m
faţă .de arborfl din vecinătatea traseutui, conform SR 8591/1997 ReţeIe edihtare subierane.
Condiţii de ampĺasare.

- Este interzis secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramuńlor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle privind distanţa faţă de arborfl
menţionaţi, acestia pot fi puşi în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biotogic,
înclinare peste 40? faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem-ąăspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

- Dacă laverificările ulteńoare (12 luni de la finalizarea lucrărfl) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirü
exemplarelor uscate şi suportarea conţravalorií eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea
acestora. -

Precizăm că în baza acestui aviz iu 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 şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modifićare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărH.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţflle de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ţi execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

IRECTOR EXECUTIV, -

-Mariana POPA

I
NQY 1ű1đ Intocmit

Insp. Daniela V INESCU

Red:0.V../ 3ex./19.1 1.2018: prezenlul aviz a tostpstat pe sile-uI PMB -

hIlp://www.nmb.roflnstitutii/pdmań&directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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Direcţia de Mediu

i7.N2D -

Nr. 9337,1030711662455,16712421

— solicită ridicarea exemplarului de la registraWra

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire tocală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dulMetaiurgiei nr. 12-18, Gmnd Arena, et. 1, sector 4

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentaŕe ca energie electrică a imobilului situat pé str. Gazelei
Ą sector 4, Bucureşti -

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662455/20.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9337/21.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu

Q
nr. 1671242/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10307/17.10.2018, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării. „Alimentare cu energie electrică a imobilului sŕtuat pe

C str Gazeĺei nr 48, corp B, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
4m,pstfel:

se va prevede un racord electric subteran prin intrare-ieire pe cablu între CD 1150 i
CD 1370 (existent în trotuarul str. Gazelei) pe un treseu ce străbate parţial trotuarul
str. Gazelei până Ia noua CS incastrată în faţada imobilului alimentat, Ia Iimita de
proprietate, fără depăirea Íaţadei clădirii, apoi prin incinta imobilului alimentat până Ia
noul FDCP, încastrat in peretele gangului.
în vecinătate nu există -arbori plantaţi in aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărü
revizuirii acestuiá înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Lafinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale,

iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
-

- administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018privind aprobarea “Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea i exećuţia Iucrărilor de !nfrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'. -

Nereşpectarea celor menţiońątďînprezentul aviz de pecialitaťe va fi.sancţicnată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza aceštui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau toaletare. -

Prezentul aviz äre terrtien de valábiliťafă i an de Ia data emiterii.

Întocmit
- -

-‘ Insoąo,PARASVA

-ul PMB . -

ize_arborUn_consůItarefavizěarb&íJn_consuItare.php pe data de

DIRECTOR EXECUTW,
Simxrn-Mc na &QP

Red:P.R./3ex./20.1 1.
http;//www.pmbroRnstitutii/rimaria'dirë
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\flJ Direcţia de Mediu
POMANIA
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Nr.999O,1O998Ii668331,167823O...2.;.;..F.Q

CĂTRE,
S.C. E-DJSTRIBUŢIE MUNTENIA SÂ.

prin
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L -

Strada Covasna nr. 10, sector 4, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$l

ScopuI ĺucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobiluIui cu adresa — os. Gheorghe
Ionescu Sisesti i • sector 1, Bucuresti"

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1668331/09.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9990/10.10.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nrA678230/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10998/08.11.2018,prin cäre se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie electrică a
imobiluĺui cu adresa — os. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.268-270, sector 1, Bucuresti' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Rucureşti, Contract
de vânzare-cumpărare aut. sub nr. ‚ plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice de
medie tensiune tip DC438512, 3X(1X185) mmp, astfel:

- uri cablu electric va fi pozat subteran' în trotuarul nr, pare din os. Gh. 1. Siseti,
pe un traseu care pornete din Iocul de mannare Ia cablui de medie tensiune aferent LES
2OkV Jandarmeriei ‚ existent in trotuar, în dreptul PTAB 4042 ivä continua prin trotuar până în
dreptul imobiluţui cu nr. din Sos.Gh. i. Sisesti, unde va alimenta postul de transformare
nou ce va fi amplasat in incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare cablu electric
va fi daSB ni din ćare 80 m in domeniul public. - - -

- un aI doilea catIu electric va fi pozat subteran pe un traseu care pőřnete de.lă.
PTA 3787 existent, montat pe stâlpul din incinta imobilului cu IE ‚ va spbtraversaos.
Gh. 1. Sisesti până in trotuarul nr, pare din aceeasi stradă; în dreptul PTAB 4042, de unde al
doilea cablu va avea traseu comun cu primul cablu electric, până Ia PT nou din -íncinta
imobilului. Lungime traseuluide pozare cablu electric va fi de 120m din care 107 m pe domeniul
public.

CbluriId eectric& \.or fi po?ate în pmänt, Ia adâncimea de 0.9 m îą trotuar, iar Iăţimea
anţuIui de pozare acablului electric va fi de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificătii efectuate pe teren în data de 30i0.2018, s-a constatat că in
trotuarele âferénte os. Gh. L ‘Siseti există pIantaţi in alveole, in aliniament, arbori din speciä

l';ei iIBd. Regina Disabeta nr 47, cod poştal 05(X313, sector 5, Bucureşti. Româna



Platanus (platan) cu 0=15 cm, h=6-7 m, iar la limita de proprietatea imobilului cu nr. cadastral IE
există »)atbandă ôu vegetaţie crescută spontan.

ln urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei lucrării
mentionate.

Prezentul avizul este valabil numai cu respectaarea urmatoarelor condiţii:
- ln proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să mi distrugă sistemul radicularaI materialului
dendrol ogic.

- In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare ä materialului
dendrologic prínmenţínerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edililare subterane, Condiţii de amp!asara

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămántului sau altor řnateriale în
jurul arborilor sau rănireaÍruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu. sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborfl menţionaţi,
acetia pot fi pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, inclinare peste
4Q0 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 luni de
Ia finalizarea lucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul
Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea lucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

-

- Dacă in timpul lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este
obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defriarea materialului dendrologic in cauză prin
revizuirea prezentului document.

- În perioada 15 noiernbri-- 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificat în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.201Š privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infŕastructură (tehnico-edilitare

• i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Prezentul aviz este emiś in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 148R/1599787 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorh reţelelor tehnico

• edilitare. Fentru orice: modificare apărută în traseul lucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

rDIRECTOR EXECUTIV,

—
.. nana POPA

c
ľ,,

- _‘\* ..

-

- - Intocmit,
-- lnsp. DanielaVŞl SCU

Red.D.v../3exJ2l.l 1.2018- prezantul aviz a ĺostpostat pe &teul PMB
.
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PRIMĂRIA MUNiCIPIULUI BUCUREŞTI 1 :7Ztý.
Direcţia de Mediu

ROMANIA
131 S2O a I sÂMcQIM i,n,3uwÄ

27 ov 1O
Către : SC APA NOVA SA -

Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare1 et. 6-9, sector 2 -

Spre ştiină:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor íá Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizařë pentru imobilul situat pe
str. Gheorghe Buciumat - - sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B, cu nr 1668663/10.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10048/11.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă .i racord de canalizare pentru imobilul situat pe
str Gheorghe Buciumat nr. 25, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m (branament) +

2m (racord), astfel:
• din conductele existente in carosabilul str. Bogoiu Constantin, perpendicular,

până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finaflzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl térënului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 rhadie, prëzentul aviz este valabil numai însoţit de

acordui administratoruiui domeniului public în care se specifică condiţflle dé Iucru pe timp
friguŕos, conform ceior specificate• în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizareä, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bućureti".

.Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.nr. 304/2009, privind ‚Normeie de protęcţie a

-
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti -

Menţionăm că - în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare. -

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Iä data emiterfl.

DiRECTOR Ă"t'
Simona-M şJ*h%POP Intocmit:

InPARSCA

Red:RR./3ex./16.1 i3.s prezerf&4 iost postal pe site-ui PMB cŕ
‚.Lľt - .. pe data de
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Direcţia de Mediu .

POMANÍA
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-

Nr.10049/1668658/ --. - - -

CĂTRĘ
APA NOVA BUCURETl S.&

Strada Tunari nr6OA, Clădirea Stefan ceI Mare, et6-8, sector2, BucuresU

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabiiă pentru imobilul din os.
Nicolae Titulescu i ‚. corp C1, sector 1, Bucureşti"

Având în vedere Ia cererea depusă de APA NOVA BUCURESTI S.A.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr1668658/1O.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10049/1iA0.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “8ranament de apă potabilă pentru imobUul din .Şos. Nicolae
Tituíescu nr. 1 77 corp C1, sector 1, Bucure.şti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, dovada proprietăţii asupra imobilului,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E
Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA1
Luxten, RADET, Ratb, Clasárea notificării nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti), Iucrarea constă în

realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn
5Omm i Iungimea de 4,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă
existentă în trotuarul din os. Nicolae Titulescu, pe partea numele impare. Traseul
branamentuIui de apă potabilă traversează trotuaml din dreptul imobilului cu nr.
pnă Ja căminul de branament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, Ia
maxim i ‚O de Iimita de proprietate cu domeniui public. Pozarea súbterană a
bransamentului de apă potabilă proiectat se va executa prin săpătură deschisă, iar
pentru executarea IucrăiIor nu va fi afectat vegetaţia.

2: Uara ä verificărfl efęćtúätepe teren în däť de 081t2di8 -ta cohstatat
că pďtraseul Iuçrării sau în proxirnitatea acestuia nu există vegetaţie.

ln urma anaiizărU documentaţiei depuse i a verificărilor din- tereń in
conformitate cu H.CGMB. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
lavorabii execuţiei lucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se exectită Iucrărľde defrişare sau de
tor!etarr, ar Ia r:alizaŕ:aiucrător avc;i obIiga aduoarii teronuiui Ia starea ;niţiälă.

In situaţia - în care executarea Iucrărilor se realizează în perioada 15
Noiembrie —15 Martie, se vor respecta condiţiile de Iucru pe timp friguros, prezentate
în Anexa nr.3 Ia H.C.G.MB. nr220/201 8 pentru aprobarea Normelor privind

ls€

o

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cQd pcştal O5l 3, seclar 5, Bucureşu, Româna



avizarea, autorizarea1 coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico
edilitare i strada]e) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

PrezenEil aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certlficatul de Urbanism nr. - emis de Primăria
Sectorülui 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, viat spre neschimbare.

- Pentru orice modificare apărută în traseul .Iucrării ulterior emiterb acestui aviz,
aveţi obligaţia solfcitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

- Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind áprobarea Normelor
de protedţie a spaţiilDr verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitetii.

3
7IRECTOR EXECUTIV,

éimona-Mariana POPA

D
-.

- Întôcmit,

- -

Insp
D:ťOINESCU

-

-‘ Rëd:D'7./ 3ex./1.1 1:2Ó1a -prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

httpJ/wi.DmbrbflUuh)marWdirecHWdirectia madiu/avize arbori in consult&óîzë ajn- consre.nhD -
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-
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Nr. 10050116686611 27 UY. - -

Către:SCAPANOVASA
Str. Tunari nr. 60, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sectorl

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă $ racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str. Constantin Caraca sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1668661/10.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10050/11.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă $ racord de canalizare pentru imobflul situat pe str
Constantin Caraca nr. 15, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministeruiui Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, in urma
verifipării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 4m (bransament) + 7m (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Artur Vârtejeanu, perpendicular, până
Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi %obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La.finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului iá starea iniţială.

Ö Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile deiucru pe
timp friguros, conform ceior specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea uNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăçilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare si stradale) de pe teritodui Municipiului Bucuresti".

Nerespectarea ceior menţionate în prezentül aviz de speciaiitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu sé-îxicută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV, -

Simon--MMriaria - Întocmit:

/
/

1

—

Red:RR./3ex./16.1 1.2 prezerţi :z a ĺ postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCURETI iLrt.
Direcţia de Mediu

-

POMANIA
gIo-2rna

Nr.1005311668707 .flt'L20B
-

CĂTRE,
S. c. E-ĐISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A

prin
S.C. BESTELECTROPROIECT &R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectul iucrării: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică
a imobfluiui situat pe strada Bârlogeni ‚ sector 1, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împutemicit aI S.C. Best Electroproiect S.R.L.,

înregistrată Ia RM.B. cu nr.1668707/10.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nrtOOS3/11.102018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
strada Bârlogeni nr.52, sector 1, Bucuresti' vă cömunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia soflcitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Fia de soluţie nr emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada
titiului asupra imobilului, teren i/sau construcţii, plan de coordonare avizat de administratorü
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea e!ectrică prin pozarea subterană unui cablu electric JT tip
3x150+95N, pe un traseu de Iungime 35 m în domeniul public, care pornete din postul de
transtormare subteran-PTS 155, existent în trotuarul din dreptul blocului B2 din str
Ĺăstărisului. Traseul de pozare a cablului electric va continua prin trotuarul din str. LăstăriuIui
până în dreptul trotuarului aferent imobilelor cu nr:parËrdin str Bârlogeni, va subtraversa str.

- LăstăriuIui i va continua pe trotuarul nr, pare până în dreptul imobilului cu nr., Ia firida de
distribuţie, contorizare si protecţie — FDCP care va fi ämplasată în incinta imobilului alimentat,
Ia Iimita de proprietate din partea dreaptă (Iimita cu imobilul nr.50). CabIuI electric va fi pozat
în anţ deschis, executat manual cu o Iăţime de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din str. Bârlogeni, în dreptul imobilului cu nr. ‚ existâ platbandă cu lăţimea
de 0,5-0,8 m, în care sunt plantaţi arbusti i plante perene, precum i -5 exemplare arbori
(dintre czre 2 excrnplare puieţi) Prunus ccrasifera sp.
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Đe asemenea, în proxirnitatea traseului Iucrării, în dreptul blocului B2 din str. Lăstăriului
.existăspaţiulverde de tip condominium aferent b]ocului B2, în care sunt plantaţi arbori, arbusü
yip1ăntepaene.
In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, În conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucurefl, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat executiei
Iucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executá manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialUlui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrolo9ic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuai) Ia cel puţin i ‚O m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţe!e edifltare subterane. Condiţii de amp!asare. Este
interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul
arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul În care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriticările
ulterioare (12 Iuni de Ia tinalizarea Iucrării) se constată uscărea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat în proximitatea traseului Iucrării, aveţi ojligaţia înlocuirii exemplarelor uscate
şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea ucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

- In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează În perioada 15 Noiembrie — 15
Martie, se vor respecta condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate În Anexa nr.3 la
H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea,
coordonarea i execuţia Iucrărüor de infrastructură (tehnico-edilitare şi strada(e) de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Având în vedere că lucrările privind extinderea reţelei electrice pentru aĺimentarea cu
energie electrică a imobilului situat pe strada Bârlogeni nr.52, sector 1, 8ucureti, se execută
în Parcelarea Bazilescu af Iată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată,
poz.191, cod B-II-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Ćertificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Sucureşti (mpreună
cu planul anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico
edilitare. -

Pentru orice modificare apărută în traseuJ Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

Jt4iCIp

- EC1b \XECUTIV,

Întocmt,
Insp. DanielaVOSCU 2 NOV 2018

Red:D.V./3exJ1g.1t.218 -prezenţul aviza?ot ostat pe śite-uI PMB
httpJţwww.mb.ro/institutiiíprimariaÍdirectii/dir&tia mediuţavize arbori in consultare/avize arboh in consultare.nhp
pe data de
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Referitor Ia Iucŕarea: Alimentare cu energie electrică a imobŰului cu adresa .Şos. SăIaj
sector 5; Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1669565/11.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10111/12.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa os. SăIaj nr.
275, 275 A, 275 B, 275 C, 275 D, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordçnare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz favorabil
emis de ADP sector 5), vă comúnicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 770m, astfel:

• din cablul existent în dreptul imobilului nr. 102 din str. Garoafei, subtraversează
str Garoafei, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Brădeana până Ia intersecţie cu
str. Pucheni, prin trotuarul nr. pare aI str. Pucheni, subtraversează str. Pucheni,
continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Mazilu Teodor până Ia intersecţia cu str. Munţii
Carpaţi, apoi prin trotuarul nr. pare aI str. Munţii Carpaţi, subtraversează str. Munţii
Carpaţii, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Vredniciei, subtraversează os. Sălaj
Ia hmita din partea dreaptă a imobilului alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existenteîaaliniament. aferent trotuarelor traseului,
tr. Pucheni i os. Sălaj.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligäUa respectării distanţelor minime faţă

dę aniI arborilor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. CondJtü de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizâńd otehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicularal materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
r:terialc n jur runc) Jui artanlor ;ănireauperea ramurlor arbonior prin manevrarea
utilajelor din dotare.

In cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

I,z-i )I

rI' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 91ţş.;::..
-; Direcţia de Mediu

POMANIA
— - - I9lfloI8IsÄÄJoQIMi.,pnhţgd

—. -i-ĘUV,
Nr.10111116695651

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str. Justiţiei nr. 58-60, pader, ąp. 4, sector 4
pentru SC &Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: -

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

b
ía.

Verzi şi Parcuri
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radicular ai acestöra, defrişarea arboriloŕ în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciafltate emis în bäza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse, Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi în apropierea traseului
lucrăńi, veţi avea obligaţia înlocuińi exemplarelor uscate şi supońarea contravalońi
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil éxecuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezeńtului aviz, aveţi obflgaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea exécuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor speciŕicate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediľtare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

termen de valabilitatá 1 an de Ia data emiterU.

Întb6mit:
InspanaRASCA

2.3 Nov 1Ü!e

Red:PR./4ex.-19.1 1 .O16 - prezentul aviz a fost postät pe site-uI PM8
pe dsla de

toaletare.
Prezentul aviz are

JRECTOR EXECUTIV,
imona-fvlariana POPA

Bd. flegina Elişabeta nr 47, cođ poştal 05C013, seclor 5, Bbcureşti. Romănia
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Nr 10112/1669569! IiLt 1) —

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. . -

Str. Justiîiei nr. 58-6O, pader, ap. 4, sector 4 - - -

-: pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştflnţă: -

Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea
O Vă căreti ‚ sector 4, Bucureşti

o
Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669569/11.10.2018 şi la

Direcţia de Mediu cu nr. 10112/12.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărfl: „Alimentare cu energie electrică a imobUului cu adresa Calea Văcăreti
nr. 176-178, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a plánurilor •anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordőnare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i GDL sector 4),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat
că lucrarea se va executa pe o. lungime de 145m, astfel: l

din PTZ 3462 existent în trotuarul aleii•aferente blocului 18, continua prin trotuarul nr.
pare al str. Viorele, apoi prin trotuarul CăH Văcăreti, până Ia noile FDCP-uri montate
la Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniarhent
ln timpul executărfl acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

Q de axul- arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa rnanual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialülui dend?ólogic, in timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerëa distanţei săpăturilor
(executatetnanual)-de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materialë îniurul kLchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

• În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
:viz de :pecialh:te em: tn ba:3 unei oolicităh punctu%o.

- • -

Vă facem cunoscut că în cazul în care este ectionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Reqina Elisabeia nr. 47, cod poştal 05C0i3, sedor5, Bucureşii, România



Preoizăm că în cazuiîn care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni deJa finalizarea
IücrăriÍorée consată üscarôä sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropîeťéa traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificaréa apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, asji obligaţia
solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuliei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aduceri terenului la starea iniţială.
In períoada 15 noiembrie- 15 martie, prezentut aviz estďvalabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anxa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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, Iit.b.

Menţionăm că în baza açestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 1 an de Ia

DIRECTOR EXECUTIV,
/ Simqnp-Mariana POPA
/ řWT Întocmit:

ARASCA -InsRo'ana

2
?J;g

fled;P.R./4ex.-1 9.112018 - prezenţul aviz a fcst postat pe ste-uI PMB
pe data de

I3%i il

data emiterii
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Către : SC M1RAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius EmanoÜ Buîeică nr. 18-20, sector 3 -

Spre ştiinţă:
Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 -

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extinderea reţelei pubüce de canalizare până Ia, imobflul din B-dul
- VasiIe Milea, sector 6, Bucureşti

c
Referitor )a cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1669792112.10.2018 şi la

Direcţia de Mediu cu nr 10178/15.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „ Extinderea reţelei publice de canalizare până Ia imobilul din B-dul.
Vasfle Milea, sector 6", conform documentaţiei depuse (&U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărH nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu erîlis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se
va executa pe o Iungime de 140m, astfel:

• in carosabilul B-dului Vasile Milea din dreptul imobilului cu nr 4 A, pe partea nr. pare,
• până Ia intersecţie cu B-dul luliu Maniu.

• racordul are Iungimea de 20m si este Ia aproximativ 13m faţă de Iimita bordurii
trotuarului din B-dul Iuliu Maniu.
!‘ afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

• Q In timpul executării acëstei Iucrări aveţi -obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

• distrúgă sistemul radicular aI materialuluidendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri dë protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiIor

• (ęxecutate manual) de ) -2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiuluiarborilor i rănirealruperea ramurflôr arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare. .

In cazul în care reţeaüa de branäre nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
- distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI ac°stora, iefrişara arbo:Uor în cauză se va efectua numai după obţinereą unui -

aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.
-

-- Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1Ô178/166g79aí
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Precizăm că în cazul în care- în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi în apropierëa traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aiz; aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizu]ui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

ŁaÎinal]zarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerîi terenului Ia starea.iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, pŕezentul aviz este valabil .numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică cbndiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor speciticate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va ři sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

rD1RECT0R EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Rayana PARASCA

—

o
o

Red:RR./Ąex.-l9.l 1.2018 . prezentid avíz a ios( pos(at pe síťe-uI PMB
pe data de

data emiterii

D
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Nr 10180116697231 27 NI 2Đ —

Către:SCAPANOVASA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2 -

Spre ştiinţă: -

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sectoŕ 1 —

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea pubiică de apä potabilă $ canalizare pe
str. Păunflör, sector 1, Bucureşti - -

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1669723/12.10.2018 şi Ia Direcţła
de Mediu cu nr. 10180/15.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrărfl:,,Extindere rpi'ea publică de apă potabflă .i canalizare pe str. Păunilor, sector 1",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 120m (conducta de apă) + 120m
(conducta de canalizare), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Lăutei, prin carosabilul i drumul de piétri
al str. Păunilor, până în dreptul imobilului cu nr, 13 din str. Păunilor.

• de-a lungul conductelor de apă i canalizsre se vor executa 1 hidrant subteren de
incendiu cu Iungimea de 3m; 8 branamente cu Iungimea de 30m; 4 guri de scurgere
cu Iungimea de 16m; 8 racorduri cu Iungimea de 40m;-1 vană îngropată in pământ i
4 cămine de vizitare.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/?009 privind Normele

de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Biicureşti, vă facem. cunoscut aviźul
favorabil excuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare ńpărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărH
revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul -Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi -sancţionată -

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul a are termen de valabilitate 1 an de la data emiterh.

‚ęIu
JRECTOR CU -.

imona-M . Întocmit:

MEDÍU ‘ - -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
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Nr. 10183116698881
-

-

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — prin Đ-na
- —solicită ridicarea

exemplarului de Ia registratura PMB
-

Spre ştîinţă:
-

ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr. 4, sectorl

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă î racord de canalîzare pentru imobfluĺ situat pe
str. Omuĺui i

‚-. sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1669888/12.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10183/12.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobUul situat pe

o str. Omului nr. 25, sector 1", conform documentatieidepuse (C.U. nr

Q
‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificărü nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătQrilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificăńi efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de Bm (branament) + 6m (racord), astfel:

din conductele existente în carosabilul str. Omului, perpendicular, până Ia Iimita
din partea stângă a proprieăţii.

-

! în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărH dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

- Pentru orice modificare apărută ulterior emiterĺi prezentului aviz, aveţi obflgáţia
sohcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
• Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii

Nationale iar în perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care -se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarëa “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

- infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

- -

- contorm art. 4, lżt, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prívind Nůrmele de protecţie a
spaţfllor verzi dë peteritoriuľ MUnicipiului Bucureşti. . -

Menţionăm că mn- baza acestui aviz nu- se execută lucrări de defrişare sau
toaletare. -

- -

-

- Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

VJRECTOR ĘX$#UTJV, - - - -

äimona-Ma PŞA -
- Întocmit: -

-
juRSCA

fleďP.R./3ex./20, . prozegĘIaviz a fost postat pe site-uI FMB
-

hitp://Ąv.pmb.roflnŚűfutJńtW &irecLiUdirectia_mediu/avizőarboriJn_consuItareJavizs_arbori_in_consulIare.php -?pe data ce____

I/C%l JiIBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poślal 050013, sector 5, Ducursşd, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1915 ZDIO AneÁ1;ZL11t•EuNÁ

--
‘V'ÍU4'i"VQ

Nr. 10234116702681 Lě, WV. -

Către SCMIRALJNSTALCOMPANYSRL
- P

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 -

Spreştiinţă: - -

‘PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - SeMciul Administtare SjSaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Qiibrituri nr. 9-11, sector5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
str Brădeana. sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1670268/15.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 10234/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Q Iucrărfl:,,Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .i branamente pe str Brădeana

O nr. 10, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de
06.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 72,5m, astfeI:

• din conducta existentă în carosabilul str. Pucheni, pe partea nr. pare, continuă prin
carosabilul str. Brădeana, pe partea nr. pare, până Ia aproximativ 7,5m faţă de Iimita
din partea dreaptă a proprietăţü.

• vegetaţie în aliniament există pe str. Pucheni, faţă de care se respectă prevederile
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare conform căruia se
respectă distanţele minime faţă de axul arborilor de 1—1.5m.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior erniterii prezentului aviz, aveţi obligäţia solicitării
revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 nQiembrie - 15 martie, prézentul aviz ąste valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea

- ; “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

- s Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conforrn art 4, lit. b dín Anexa 1 la H.C.G.M.5. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a -

spaţnlor verzi de pe tentariul Municipiuku Bucureşhi
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termsn da valabilitate 1 an de Ia data emiteru

- prnEcTop
/Simona-rianW3P$ Intocmit:

•

lnęĘAASCA

Red:P.RJ3exJ2Q.%&,tui avz a fcst pcstat pe site-uI PMB - - ‘.i.

— ‚ pe data de

Iti sMBd. Regina Etisabeta nr 47. cod poştat O513, sednr5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu -

;ľ

__

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

O os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor /a Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pe str. Oteşani
Bucureti"

sector 2,

-t

Nr.1023611670530ĺ-

...:;..
ŔOMÂN IA
Igis o,aI sÁnMtn,.i IMnEUNÁ

.4
-ę 4 3-..

-

CATRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
- S.C. AVI PROD GRUP S.R.L

-

- Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

-t

- -&--- -

Având în vedere cererea dejxisă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1670530/15.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10236/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specíalitate privind executarea
Iucrărü “Branament de gaze naturaĺe pe str Qtesani nr.27, sector 2, Bucuresti' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de yrbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare
autentificat sub nr. ‚ Ordin de Iucru nr. emis de Distrigaz
Sud Reţele, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul culturii i Identităţii
Naţionale, Aviz nr. emis de Adrnnistraţia Domeniuţui Public Sector 2, avize

Q individuale emise de administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de îcadrare in zonă),
Iucrarea constă în

. realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei
conducte din FE 100 SDR 11, Dn 32 mm sicu Iungimea L=9 m (8 m în proiecţie orizontală), cu
racord în conducta de gaze naturale cu Dn- 125 mm, existentďin -carosäbilul .din str. Otesani,

— - perpendicular pe aceasta - -

Trasdůl branamentuIüi proiectat Va traversa paiaI carosabilul i trotuarul, în dreptul
imäbilutui cu nr.27, până Ia postulde regIare-măsurárőőare se va-amplasa Ia 0,4 m de limitade•
proprietate diń partea stângă a imobilului mentat. Adâncimea de pozare a branmentuIui de
gaze naturale se va realizavä fi de0,5-0,9 m.

2 .. Urmar a .verificării efeçtuate pe teren ihdata- d- 08.11.2018 sa constatat că pe
traseuî Iucrării nu există vegetaUe sau arbori/arbuti plantaţi.

In urma änalizării documenţaţiei depe 91 a vericăriIor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. rir.30412009 privind aprobarea Normer de protecţie ä spaţiilor verzi de pe teritoriul

;:.Mt.-;ctpiuţu

Bucure-U, vă1.-m cur"scut avzul favonbil eecuţiei ucrării menţionate.
- . -- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea

Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului, Ia starea iniţială.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. cod paştal O5l 3. seclor 5, Ducureşti. Ramănia tC%LI I



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti Împreună cu
planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execqţiei IucrărU.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit đe acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţHle ds Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.201 B privind aprobarea “Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriül MunicipiuIuLBucureti".

Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de Ia data emiterii.

/ DIRECTOR EXECUTIV,

ĺ simona-áf%PA

Tntocmit, -

- .Insp. Daniela VOINESCU

-
- -

Red:D.V.13 px./41i2o1pmzů :-
httpJNmw.Dmb.roňnsliiutWprirnari&directiifdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.płw îOiă
peđatade .

- -_ -
-

- - -
- -

-

Bd. Regna Eksabeta nr. 47. cud paştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ..... nS

POMANIA
- -

- nIS2cTS&nsÂTfl4MhJ,EUtd

Nr10238IÄ670521ţ 27,: 208 — - —

CĂTRE, -

- S.C. ENG1E ROMAN1A S.A.
prin

S..C. AV1 PROD GRUP S.RL.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMiNISTRAŢiA DOMENiULU1 PUBLiC SECTOR 2
os. Eiectronicfl nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă $ branament de gaze naturale pe str. Căpreni
‚ sector z Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGiE ROMANIA S.A. prin S.C. AV1 PROD
GRUP S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1670521/15.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.10238/16.10.2018, prin care se sohcită emiterea avizului de speciahtate privind executarea
iucrărü “ Extindere conductă i branament de gaze naturale pe str. Căpreni nr.28, sector 2,
Bucureti'ţ vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
- r ëmis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu Ianui anexă, Ordin de iucru

nr. emis de Distrigaz Sud Reţeie, Ciasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Memoriu tehnic, Aviz nr. /
27.08.2018 emis de Administraţia Domeniuiui Pubhc Sector 2, plan de coordonare avizat de
adminis&atorii reţeleior tehnico-edilitare, pian de încadrare în zonă); Iucrarea constă în:

• reahzare extindere conductă de gaze naturaie cu o conductă PE Dn 125 mm
Iunime L=28,0 m, pozată subteran, cupiată în conducta dö distribuţie gaże naturaie existentă în

-str. Căprerĺi, în dreptui imobiluiui nr.26. Traseui conductei de gaze naturaie proiectate va incepe
din punctul de cupiare ia conducta existentă (in dreptul imobilului cu nr. )‘ până, in dreptui
imobHuiui cu ńr. 28, unde conducta de gaze nouă va avea cap terminai.

• reahzare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei
conducte de Dn 32 mm i Iungime L=4 m, cu racord în conducta de gaze naturale nou proiectată
în str. CăprenĘ perpendicular pe aceasta. Traseui acestuia va traversa parţiai drumui de pietris în
dreptui imobiiuiui cu nr. ‚Iaiita de:proprietate dreapta a imobiiului alimentat, până ia postul

« de regiare-măsurare carese va ampiasala limita de proprietatea imobilülui.
2.- Urmare a Vë?ifřcărü efectuäţe- pe tëĺćn în data de 08.11.2018 sa constatat că třaseul

lucrărH se execută prin drum de pietri I macadam i nu ěxistă vegetaţie sau arbori/arbť4ti
piăntaţi.

-

in urma analizării documentaţiei depuse i a verificăriio(din teren, în conformitate cu
- H:C.G.Mj. nr.3O'U2009 pi',ind aprűbarea formelordă pťc1ecţie a spaţiiior verzi de pe terioriui

Municipiului Bucureşti, vă fâcem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
- in baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau-de toaietare; iar Ia

finaiizarea iucrării aveţi obľgaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţiaiă.

Bd. Reqina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 056013, sector 5, Bucureş, România iai n



Frezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăría Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă, precum i în baza planului de coordonare.

Pentru vrice modificare a$rută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Lucrările se pot realiza pe timp ĺriguros (15 Noiembrie — 15 Mart)e) cu respectarea
condiUilor de Iucru specificate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea
Normelor priviqd avizarea, autorizarea, coQrdonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti

— Beneficiaruţ Iucrării, respectiv eecutantuI, sunt răspunzătoń de execuţia Iucrărilor
precum i de neťespectarea celor menţionate in prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată
conform art.4, Iit. b) din Anexanr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. -

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

21 Noy 7078

Red:D.V./ 3 ex/1 9.11.2018 - prezentul aviz a Icst pcstat pe site-uI PMB

http://w.pmb.ro/instiţutii/primaria/directWdirecIia mediu/avize arboń in censultare/avize arboń in consultarephp

pe data de

J44Ihcl jiI

DRECTOR EXECUTIV.

Simona-Mariana POPA

o

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal O5CO1 3. sedar 5, Bucureş, Rnmânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚1:•:%.%
Direcţia de Mediu—

ROMANIA
tglt2,Ë IsÁJBÄ7Dśn,WpuwnA

-;

-

Nr.1 0240/1670645/ -

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin -

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturaie pe str. OJari z. % sector 2, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIAS.A. prin S.C AVI PROD
GRUP S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1670645/15.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10240/16.10.2018, prin care se solícită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării" 8ranament de gaze naturale pe str. Olari nr.20, sector 2, Bucuresti", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Contract de

vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ‚ Ordin de Iucru nr.
emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificărH nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul
CulturH i Identităţii Naţiónale, Aviz nr. •emis de Administraţia Domeniuíüi
Public Sector 2, aviże individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan dď

(3) incadrare în zonă), Iucrarea constă în:
. realizare branament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei

conducte deDn 32 mm i Iungime L=9 m (8 m în proiecţie orizontală), cu racord în conducta de
gaze naturale Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Olari, perpendicular pe aceasta.

Traseul branamentuIui proiectat va traversa parţial carosabilul i trotuarul din dreptul
imobilului cu nr., până Ia postul de reglare-măsurare care se va amplasa la 0,5 m de limita de
proprietate din partea stângă a imobilului ahmentat Pozarea subterană a bransamentului de
gaze naturale se va realiza în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe-teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe
irasoul Iucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuti plantaU. -

In urma analizärii docurnenţaţiei depuse si a verificăritQr din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30%12009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucurosti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării mentionate

b
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

f:na!izaraa lucrăr 2veţi ogaţia aJucerii Lmnului stare niUală.

-- -t- -

IŻ%IiIIfld. Renina Elisabeta nr 41 cnd nostal flSttla sednr5 RiinirstL Rnminia



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă..

Pentru orice mcdificäre apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia soIicitrii revizuirH acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

Lucrările se pot realiza pe timp friguros (15 Noiembrie — 15 Martie) cu respectarea
condiţiřlor de Iucru specificate in Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrasuructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe feritoriul Municipiului Bucureti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

- Întocrnit,
• Insp.Daniela VOINESCU

çf

i-ai ii

na POPA

J

Red:D.V../ 3 ex./19.1 1.2018 - prezentul aviz a fostEpostat pe site-uI PMB

httpi/wpmb.roflnstitutii/primari&direotji/directia mediu/avize arbori in consultar&avize arboń in coflsultáre.DhD

pe data de

2 Nüy ?&i

Bd. Reqina Elisabela nr• 47, cod poştal 050013, sector5, Rucureş. România



Direcţia de Mediu

27 N32fl
Nr.1038111672020.

CĂTRE,
- S.C. E-ĐISTRIBUTJE MUNTENIA S.A -

prin
&C ELECTRO TIRON &R.L.

- . Strada Lacui Ursului nr.50, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Buievardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: ‘Alimentare cu energie eiectrică a imobflului situat pe strada
Limanului i - -‚ sector 1, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de — împuternicit éĺS.C.
ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1672020/18.10.2018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.10381/19.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea IucrărH: “Ahmentare cu energie electrică a imobiĺulut situat pe strada Limanului
nr.62A, sector 1, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documntaţiei anexate Ia sobcitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de
traeu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Erotecţia Mediului Bucureşti, Contract
de Vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Andreea Dana Răduiescu,
pian de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu eiectric JT tip
3x150÷95N, pe un traseu cu Iungimeade 25 m, în domeniul public, care porneste de Ia
postul de transformare PTZ 744, éZiśtent in spaţiul verde aferent Parcului Nicolae Bălcescu
(actuaimente Parcul Bazilescu),-în apropierea str. Olteniei, śtrăbate.acest spaţiu verde până în
trotuarul nr, pare din str. Olteniei, va continua prin acest trotua până în dreptúl str. Limanuiui,
unde va subtra,ersa str Olteniei, de jndeva cohtinua prin trotuaruI.nr.pae dinstrLimanului
până in dreptul imobilului cu nr diń această stradă ia FDCP-uI ce se \ä ămplasa în
incinta imobilului Ia Iimita de proprietate, cu acces din domeniui public. CabIuI eiectric va fi
pozat in anţdeśchis, la o adâncime äe 0,8 m.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data-ďe 08.11.2018 s-au constatat
următoarele: -

în trotuarul nr, pare din str. Limanului există platbandă cu Iăţimea de 0,5 m, în care
sun plantaţ arb4i i pIane perene, precum i:

- 1 ex. Catalpa sp.(catalpă), 0=30 cm, h=6-7m,
- 3 ex. Prunus cerasifera sp.(corcodu), 0=15-30 cm, h=6-7m;

Ii iI

PRIMĂRiA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i7!.,:::..::.:;

ŔOMÂNIA
- - - -

-

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pnştal O513, sector5 Bucureşü, România



- 1 ex. Tília sp.(tei), 0=60 cm, h=14m.
. În proximitatea traseuIu lucrărfl, in spaţiul verde din dreptui PTZ 744 există 6 ex.

GleditsćnatŔacanthos sp4giădiţă), 0=30-40 cm, h=7-B m, la limita cu troţuarul.
În urma analizăŕii documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
Ht.G.M.B. nr.30412009 prMnd aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării mentionate, astfel: Ľ

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. -

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Retele ediiitare subterane, Condiţii de amplasara

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate
şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Lucrările se pot realiza pe timp friguros (15 Noiembrie — 15 Martie) cu respectarea
condiţiilor de lucru speciticate în Avizul de traseu emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, confdrm Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind
avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Având în vedere că lucrările pentru aĺimentarea cu energie electrlcă a imobfluiui situat
pe strada Limanului nr.62A, sector 1, Bucurest se execută în Parcelarea Bazilescu atlată pe
Lista Monumentelor lsjorice din 2004, reactualizată, poz.191, cod B-Il-s-B-17913, prezentul
aviz este valabil numai în prezenţę avizului emis de Ministerul Culturii i ldentităţH Naţionale.

Prezentul aviz eşte ernis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă i in baza planului de coordonare avizat de administratorH reţelelor tehnico
edilitare.

Pentrü orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterü açastui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de inceperea execuţieilucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, lit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

$CwďEECUTlV,

/1o*araPOPA

/ Întocmit, -

L - -

- Insp. DanieNESCu

Red:D.v../äex./i9.1 1.2018 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
httpJ/'Aws.pmbroňnstitutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbed n consultare.php
pe data de
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Direcţia de Mediu
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ROMANIA
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Nr.10606116744261 I.I,Li LUi

-

- CĂTRE, - -

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L
- Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştUnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTQR 1 -

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

O . Referitor Ia Iucrarea: “Bran.şament de gaze naturale pe str. Đrumul Nădlac
sector 1, Bucurestľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1674426/25.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10606/26.10.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Bran.ament
de gaze naturale pe str Drumul Nădĺac nr 13, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm
următoare Ie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Ordin de Iucru nr. emis de Distrigaz Sud
Reţele, Contract de ânzare autentificat sub nr. de NP CăpâIna Elena,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în

• realizare branament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran,
de Iungime de 7,0 m, racordat în conducta de gáze naturale existentă în str. Drumul
Nădlac, pe partea imobilelor cu nr. pare (cbnform planului anexă la Certificatul. de
Urbanism) Bransamentul de gaze naturale pro;ectat va fi montat cu pantă către
conducta din care se racordează, iar traseul acestuiä va traversa parţial drumül de
pietri iď dreptul Ímobilului cu nr., până la postul de reglare-măsurare care se va
amplasa în firidă, Ia Iimita de proprietate cu domeniul public a imobilului, Ia distanţa de
18,5 m de Iimita din partea stângă a proprietăţitimobiluluialimentat: Adâncimea minimă

- de montare a bränamentuIui va fi de 0,5-0,9 m.
2. Urmare verificărfl efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe

traseul lucrărfl sau îď proximitatea acestuia nu există arbori/arbuti plantaţi. La Iimita de
proprietate a imobilului alimentat există vegetaţie crescutšspontan.

In rma haIizăr docuňentaţie depusë i ä verificărUor din- teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţiea spaţiilor verzi de

-‘ pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rnmânia IôI II



Precizăm că în baza acestui aViz nu se exécută iucrătľ dedefri$árťsäu de
toaletare, iar Ia finaiizarea Iucrădlor aveţi obiigaţia aducerii terenuiui ia starea iniţiaiă.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este vaiabil numai însoţit de
acordul administratorutui domeniufui pubiic în care se specifică condiţiíie de (ucw p_e timp
friguros, conform cęlor specificate În Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăńlor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradaiej de riěteritoriui Municipiului Bucureti".

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui
de Urbanism nr emis de Prińiăria Sectoruiui 1
BucureşU impreună cu pianul anexă, vizat spre neschimbare.

•

-- Pentru oricë modificare apărută în traseui iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirü înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz arę termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
-

Insp. baniela VOINESCU

1

Red;D.VJ3exJl9.112018-prezEntül avizafostpcstatpesite-uI PMB -:‘---- --

httpJ/www pmb r&in$tItIJţlVpflman&dIrecUi/dlreclla med'uiavize arbon n conşultareiavize arbcd In consultam nhn

pe data de
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Direcţia de Mediu
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- 1910 2010 IsÁĂT0uĄ bn€IjnÁ

Nr. 10891116774801 27. íOV. -

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică „OREGON PARK clădirea C" din
.şos. Piperaŕ ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1677480/05.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10891/06.11.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Alimentare cu energie electrică „QREGON PARK clădirea C" din os.
Pipera nr 46 D — 46 E - 48, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi. Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 09.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 65m (pe proprietate privată), astfel:

• din PT existent în complex OREGON clădirea B, prin platbanda cu iarbă, continua
prin trotuar, până Ia noul PT din complexul OREGON clădirea C.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu
gazon/iarbă.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pę teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favořabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice rnodificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiá
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execüţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor äveţi obligaţia aduoerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentuJ aviz de specia!itate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare. :

Prezentul aviz are termën devalabilitate 1 an deJa data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTI71N
imona-Marîana P (A

É (W° %:s;
Red:RRJ2exJl6.1 12018 - prezentul aviz a tost postat pe &te-uI PMB

pe dala de ...

IűisiI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL - prin D-na
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită

o
o

Întocmit:

IaxaPARA
SCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1ţ:•.

Xfl1 Direcţia de Mediu
POMANIA
I,ia lB! &.&.SATOOaĄ hDEL .1,1

Nr. 6924,1117411645518,1681271

CĂTRE,
S.C. ANDOCH CONSTRUCT INVEST S.R.L
prin
Domnul OBREŞCOF PETRĘ - -

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUJ PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 0321 S8bucuresti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul

Gura Găr(itei sector 3"

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Obrescof Petre pentru S.C. ANDOCH

•.CONSTRUCT INVEST S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1645518/24.07.2018 şi Ia Direcţîa de

Mediu cu nr.6924/25.072018, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1681271ĺ15.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11174/16.1l.2018 prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie electrică a

imobflului cu adresa Drumul Gura Gărĺiţei nr. 16-22, sector 3' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbarm nr. din

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public

Sector 3, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului-teren/ construcţii, plan de coordonare avizat de

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

Realizare reţea electrică prin montarea subterană a 2 cabluri electrice de medie

tensiune de tip DC438512, 3x(1 xl 85) mmp, matricola 332284, pe un traseu de 480 m, care se

vor manona în sistem intrare-ieire Ia cablul distribuitor de 2OKv, Staţia Dudeti CeI 21 — PT

5062, din Staţia Dudesti, existent în trotuarul străzii Victor Brauner. Locul de mansonare a

cablurilor proiectate va fi în trotuarul străzii, în dreptul PT 5062, iar traseu de pozare a cablurilor

electrice proiectate va subtraversa carosabilul străzii V. Brauner i caIeaferată până în str.

Drumul Gura flacului, va continüa prin carosabilul din str. Drumul Gura Racului până in dreptul

drumului Gura Gârliţei, de unde va• continua prin acesta (drum de pământ ) până îą dreptul

imobiîului cu nr.. din Drumul Gura Gărliţei, Ia postul de transformare nou amplasaf pe

propriétatea beneficiarului. -

Lucrarea së va executa în anţ deschis executat manual, Iăţimea anţuIui de pozare a

cablurilor electrice va fi de max.0,5 m, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m, respectiv 1,2 m

la subtraversări.
- 2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 22.11.2018, s-a constatat că

man;onarea :2blurilcr electŕte proie:tate Ia cbluI eloctric di:tribuitor se va r3aliza în spatiul

- yerde neamenajat, existent in trotuarul din str. V.Brauner, în dreptul PT 5062, unde există

vegetaţie crescută spontan. -

-.

ľ - ‚-

1-- -.—t-
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În proximitatea Iucrării. pe traseul executat prin carosabilul (drum de pământ) din str.
Drumul Gura Racuiui există vegetaţie spontană, precum i arbori/arbuti crescuţi spontan.
Traseuliucrărîi nu va afect&arborii din vecinätatea traseukL

In urma analizărü documentaţiei depuse si a constatărilor din teren, in conformtaÎe cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem tunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării menţionate.

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoareľor condiţii
- în proximitatea arbdrilor menţionaţi, iucrarea se va realiza astfel încât sä nu

distrugă sistemul radicular aI materialului đendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei de cel puţin 1,0 m faţă de arboriiO>7cm), conform SR
8591/1997 ReteIe edilitare sübterahe. CondĘţÜ de amp!asare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
in juwI arbońlor sau rănire&wperea ramurilor prin manevrarea utilaielor din dotare.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de delrişare sau de toaletare, .iar Ia
tinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii tereńului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu pianul anexă - vizat spre neschimbare i in baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului CNCFR, iar în timpul execuţiei
Iucrărilor în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie prezentul aviz este valabil însoţit i de acordul
administratarului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, în
baza celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico
edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Executantul, respectiv beneficiarul Iucrării sunt responsabili de nerespectarea condiţiilor
din prezentul av[z i vor fi sancţionati conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

1

Întocmit -

Insp. Daniela VOINESCU

Ped:0.V../3ex./23.I 1.2018 - prezsntul avi2 a fost postat ps sits-uI PMB

httpj/www.pmb.roflnstitutii/pdmarialdirectiWďirectia mediWavie arbori in consultar&avizearbori in consultare.ohp
psdatade

-

2NWL IU-Í8

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9I 2O1B SÂflBATOPIM M2EUNĂ

Nr. 8807, 10304 1117111658360, 1671056, 16811161....Rk.QEQ.2015 —

CĂTRE,

Spre ştíinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevarduĺ Pohgratiei nr.4, sector 1, Bucure$1

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobflul din str. Pieţü
sector 1, Bucuretľ'

Având în vedere cererea depusă de ‚ înregistrată Ia
F.M.B. cu nr.1658360/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8807/10.09.2018,
completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr1671056/16.10.2018 i nr.
1681116/15.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10304/17.10.2018 i
nrlll7l/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl: “Racord de canahzare pentru imobilul din str. Pieţü nr. ‚ sector
1, 8ucure$i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr.RG emis de Apa
Nova Bucure$i S.A., Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, avize individuaie emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare (Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom,
Teiekom Romania Communications SA, Luxten), Clasarea notificării

C nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucure$i, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm SN8, cu
Iungimea de 10,0 m, H canak2 m, Hcr=1 ‚3 m i pantă 6%. Racordul de canal propus se
va Iega în căminul de inspecţie existent pe reţeaua publică de canalizare cu De 315 mm
PVC, în carosabilul din str. Pieţii, în dreptul imobilului cu nr. . Racordul de canal
proiectat va fi Iegat Ia căminul de racord existent în incinta imobilului, ia 2 m de Iimita de
proprietate cu domeniul public. Traseul racordului de canalizare propus va traversa
carosabilul i trotuarul din str. Pieţii, în dreptul imobilului cu nr. (conform planului de
situaţie, scara 1:500, anexă Ia Certificatul de Urbanism ).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat
că în proximitatea traseului IucrărU, în trotuarul din dreptul imobilului există plantat în
alveoiă un ex. Prunus cerasifera sp.(Corcodu), 0=35 cm, h=3-4 m:

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, cod poşlal 050013, secloc 5, BuaireşH, ROmá,Ia

TeI: 021.3055500
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În urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei reţelei de apă proiectate/branamenteIor faţă de
arbori Ia 1.5 m, conform SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor şi
rănireaĺruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de Ia inalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea
Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturfl
i Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz va i însoţit
i de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţHle de Iucru
pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018
privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform
arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Insp.ŞEU

Ređ:D.v..I 3ex.128.1 1.2018 - prezenlul avlz a ĺost postat pe site-uI PMB

http:j/vw.pmbm/inslitutiiIprimada1directii/directia mediWavize arboh in consultare/avize arbod in cansultare.php

pe data de

29,Nov Z1B
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Spre ştiinţă:
ADMINISTRATIA STHAZILQR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Scopul Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a

imobilului situat pe str, Mihai Eminescu sector 2, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. pentru D.G.A.S.P.C. Sector 2, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1666840/04.10.2018 şi la Direbţia de Mediu cu nr9871/05.10.2018 i completată
cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1678233/07.112018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.10993/0&.11.2018, prin care se solicită emíterea avizului de specialitate privind executarea

Iucrărfl" Extindere reţea eĺectrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe
str, Mihai Eminescu nr. sector 2, Bucuresti', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Hotărârea
Consiliului Local Sector 2 nr. privind transmiterea unor imobile către Direcţia
pentru Protecţia Copüului Sector 2, plan de coordonare avizat de administratorii reţeielor
tehnico-ědilitare, plan de încadrare in zonă), lucrarea constă în:

-

. Extindeřea reţelei electrice pe un traseu care pornete din postul de transformare
subteran — PTS 1716, existent în trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo, în dreptul imobilului
cu nr. . Traseul va continua prin trotuarul nr. impare până la intersecţia cú str Mihai
Eminescu pe care o va subtraversa prin foraj orizontal, până in trotuarul din dreptul imobilului

nr 87 din str M Eminescu, Iâ Iimita de proprietate a acestuia, unđe va ti ajnplasat noul bloc de
măsură i protecţie-BMPT. Traseul Iucrărfl va avea Iungimea de 110 ml. -

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatatcă în
proximitatea traseului, în trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo există:

- 2 ex. Ulmus sp.(ulm), 0=60 cm, h=10-12m,
- 2 ex. TiIs sp. (tei), 0=30-50 cm, h=10-12m;
- 1 ex. Aescüfus hippocastanum sp. (castan )‘ 0=40 cm, h=8-10 m;
- 1 ex. Prunus avium sp.(cire), 0=20 cm, h=6-8 m, in platbanda din dreptul imobilului

nr. din str. M. Eminescu;
- 1 ex Gleditsc'a triacanthos so (glădttă) o=Q cm, h=8-10 m, in platbanda din

dreptulimobilului nr din str. M. Eminescu;
In urma änalizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

‚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9871, 10993 l 1666840, 16782331 -

____

CĂTRE,
S. C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENJA S.A

prin
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L

Strada Covasna nr.10, bl.E1 5, sc.1, et.1, ap.6, sector 4, Bucuresti
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabiI conditionat execuţiei
lucrării menţionate. asttel:

- In prwâmitatea mateňaliůui dendroIogc ďin vacinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiFflor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuIar aI materiaIului dendrologic.

- In timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea iucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cei puţin 1,0 m — 1,5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reteie edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisăsecţionarea rădăcinflor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- - In cazul în care nu sunt.respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia vérificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendroiogic aflat se traseul !ucrării, aveţi obligaţia iniocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii evantualelor prejuďicii produse prin prăbuşirea
acestora. . - -

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii tereńului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de.
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este valąbil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie vafi însoţit i de avizul de traseul
aI administratorului terenului pe care se efectuează Iucrarea în care sunt menţionate condiţflle
de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritdriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen da vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Si 6Mia POPA

- ĺntccmit, - -

lnsp. Daniel INESCU

Red;D.V..i3exJ22iî2018 - prezentuťavia ĺcst posĹa pa site-uI FMB

htt,x/fwwwpmb.roRnśttutiiíprimań&directii/dírecIia mediuiavize arbori in consultarelavize arbcri in consultarephp

pedatade - - -
-

r
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

-
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Nr. 10235116702701 04. DEQ 2W

Către: SC MIRAL INSTAL COMŔANY SRL - -

Aleea Marius EmanoU Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 -

AĐP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeĺor naturale şi branamente pe -

str. Teleajen, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1670270/15.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr: 10235/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Teleajen, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriulúi tehnic, Clasarea Notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 17m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, până în dreptul imobilului
alimentat, imobilul nr, 65 din str. Teleajen, Ia aproximativ 18,5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii

• în vecinătate nwexistă arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe tëritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uIferior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

c La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.042018 privind

-. aprobarea MNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i. execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare s stradale) de pe teritonul Municipiului Bucuresti"

NerespectaTea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia :H.c.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

- Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezenţulaviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT&R4"S%TIV, - !ntocrnit
SimoMar1PA. !nflR4SCA

Red:PR./4e2g.) 1 śntul aviz a ĺost poslat pe site-uI PMB -
ľ4; -

pe dala de

Bd. Reqina Elisabeta nr 47, cod pcşlal 05W13, sector 5, Bucureşti, România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
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Nr. 10237116705271 QĄ UĘC.-2O1

Către:SCAVJPROD GRUP SRL
Str. Ghioceinr. 11, sector2 -

Spršfllnţă:
ADP Sector 2 - Şoa Electronicü nr. 44, sector 2

-
- Referitor Ia íucraŕea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Litoralului

sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1670527/15.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 10237/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

fl executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Litoralului
nr. 44, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm çă, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 6m, astfel:

din conducta existentă în carosabilul str. Litoralului, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,Sm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaliżarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Ç3
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 2?0/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentw avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti". -‘- -

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

- conform art.4, lit, b din Anexa1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
• Menţionăm că în baza acestúi aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

to a l étare.
Prezentul aviz are terrnen da valabilitate 1 an de la data emiterfl.

Întocmit
xaP,RAScA

avz a fost postat pe site-uI FMB P
;űvdirecfia_medas/avize_arbori_in_cánsullare/avize_aóori_in_consulfąre.php, pe dala de

4czI I

D1RECTOREJJJV.
Simona-
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Direcţia de Mediu
POMANIA
•Yl aDJa ApBÁToprM MPeEUŃÄ

Către:SCAVIPROD GRUP SRL
Str. Ghioceinr. 11, sector2 -.- -

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Ricinului
3 sector 2, Bucuréşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1670546/15.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10239/16.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucră rH: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe pe str. Ricinului
nr. 70, sector 2". conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificărű efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea seva execuia
pe o Iun.gime de 6m, astfel:

.
din conducta existentă în carosabilul str. flicinului, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,Sm faţăde Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 přivind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul tavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obĺigaţia
6Iicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iuörărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, cońform celor specificate în Anęxa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarëa. “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerešpeciarea celor menţionate în prezentul aviz de- specialitate va fi sancţionată
conforrn art 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.-nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletaré.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘXE9ŞJTJV, -.

-
-

S,mona-Marĺa4 4 . Intocmit:
Łis 3%4SCA

ReďP.fl.iZex./22. Z2018&ryentu Ćz a fcst postat pe sile-uI PMB

httpí/www.pmb.roii tWdirecta_mediWavize_arbońJnconsuItareIavize_arbori_inconsuItare.php pe data de s.it.

I4e-I iI

Nr. 10239/1670546/

Bd. fleqina Elisabeta nr 47, cod noştal U51 3, Se€ŘDÍ 5, Bucureşti, Ramânia





Direcţia de Mediu

1)4. DEĽ 2U1
Către SC ELECTROJNSTAL SOLUTION SRL
8-dul Eneťgeticienflor nr. 9, sector 3

Spre ştiinţă: -

Admlnistraţia stŕăziior - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

: •••
• ....:.; ..

• .-.
• .4.

.. •
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Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat pe
Calea Văcăresti; sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1672079/18.10.2018 şi Ia
Direcţia-de Mediu cu nr. 10378/19.10.2018, prin care soiicitaţi avižui de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de apă .şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe
Çalea Văcăreji nr. 214, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărií
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu erhis de ADP sector 2), ‘vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va
executa pe o Iungime de 15m (racord) + 25m (bransament), astfel:

• din conducteie existente în carosabilul CăH Văcăresti, până ia aproximativ 5m i 8m
faţă de flmita din partea dreaptă a proprietăţii. . -Ź

s !r afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

(‘1 va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţUior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constrűctorul va
iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor

ateriaiőJn jurul trunchiului arborilpr şi rănireWrupěrea rarnurilor arborilor prinmanevrarea
utilajelor din dotare. .. - .. .

In cazul în care reţeaua d branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
dislanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sisteműi
radicular ai acestora, dófrişarea arboriĺor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

- .

. Prec:zăm cč în caz în-cao in urria verhcăriiort.Uterioare (24 Icni de Ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. ..

ia
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor mnţionate. -

Pentru órice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noi.embrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCSMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avîzarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastwctur (jehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

Neresj5ectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C•.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pę
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisaré sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

Întocmit:
Jns,Qana;PASCA

?

Red:P.RJ3ex-22.11.2018 - prezentul aviž a fost postat pe site-uI PMB -: -

hUpJ/ pmb ro/instiţut,tpnmanaldirecliddirectla_mediulavzo_arbon_tnconsultar&avtzs_arborijnconsultare php pe data de

-
n S

DJRECTOR EXECUTJV,
Simon POPA

data emiterfl.
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Direcţia de Mediu
¶ •

POMANIA
-

- lqlG-2osaLsaaÁroz:u iwprunA

Nr.10519I167317OL..44.&.2oţo Ľ
-:

-:

.73 r

CATRE, - - - -

S.C. HQDA PRWECT S.R.L. : - -:

prĺn
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L
Strada Ghioöeilor nr. 20, Sát Zurbaua, Com. Dragomiresti Vale, Judeţui Iifov -

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCUREŞTI

O Strada Domnkţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament de apă potabilă i racord de canal pentru
imobilul din os. Gheorghe Ionescu Siseti, ‚sector 1, Bucureti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. HODA PROJECT S.R.L. prin S.C.
TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1673170/23.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10519/24.1O.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de apă potabUă iracord de canal
pentru imobilul din os. Gheorghe Ionescu SisetĄ nr.8A, sector 1, Bucurest[", vă
comunícăm următoarele;

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. -

diń 18.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul
anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Străzilor Bucuresti, Aviz tehnic definitiv nr. RG ..emis de Apa
Nova Bucuresti S.A., avize individuale emise de deţinătorii reţeieior tehnico-edilitare:
Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania
Communications SA, Luxten, RATB, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă in

řěalizare branament de apă potabiiă pozat subteran, din pofletiienă cu Dn
100 mm i (ungimea L= 20,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă
din -PEID De 225mm, existentă în carosabilul din B.dul ion ionescu de Ia Brad, pe
partea nr. impare. Traseul branamentuIui de apă potabilă va subtraversa prin foraţ
orizontal dirijat parţial carosabilul ęi trotuarul din B.dul Ion Ionescu de Ia Brad, până Ia
căminul de branament care va fi amplasat pe drumul de acces al imobilului alimentat
(drLlm cu drept de servitute), conform planului anexă Ia Certificatul de Urbanism.
Groapa de poziţie aferentă forajului orizontal dirijat executată în drumul de seMtute va
ave dimeriuniIe ds 3,0 x 2,0 m, iar ceD, de-a dcua grcapă va avea ďmensiunile de

- 2,0x2,0 m i va fi executatá în carosabil, în dreptul conductei existente de apă potabilă.
Căminul de branament va fi executat în spaţiul verde neamenajat, pe dwmul de

-servitute, la 2,0 m de Iimitade proprietate cu domeniul public.

I4!i iIBd. Recina Elisabeta nr. 47. cod oostal Q5)13. sector 5, Bucureşu, Románia



• reaiizare racord de canal executat din tuburi PEiD 200X6,2 MM (PVC SN8)
cu )ungimea de 260 m, care se va lega in căminul de nspecţie existent pe canalul din
beton Dn 30 mm, existent pe B.dui ion Ionescu de la Brad la intersecţia cu str. SomeuI
Rece. Traseul acestuia va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabi!uI i trotuarui din
B.dul Ion Ionescu de IaBrad, până ia căminul de racord ce va fi executat în aieea de
acces Ia imobilul alimentat (drumul cu drept de seMtute). Dimensiunilegropilor aferente
forajului dirijat sunt de 3x2 m (executată în drumul de seMtute) i, respectiv 2x2 m
(executată în trotuar i platbanda existentă intre trotuarul din B.dul Ion ionescu de ia Brad
i flmita de proprietate imobiie nr. impare).

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că
pe traseui IucrărU, căminuiui de racord i căminului de1ranament se vor executa pe
spáţiui verde neamenajat, existent pe drumui de seMtute aferent imobiiuiui alimentat.

—

in urma analizării documentąţiei depuse ş a verificăriior din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar ia finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţi&ă.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectärea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. ěmis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti impreună cu planul anexă, viżat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor $htru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi d pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,. -

Si ‘riana POPA

-

- Întocmit,
Insp. Daniela V ESCU

Red:D.v.J 3ex./23.1 1.201 e - prezentul aviz a fcst postat pe site-ul PMB

hţtpJ/wNJpmb.roľinşUWtii/primań&dÍrecÚiJdirecţia rneditj/ayjze arborj jn consulţare/avize arbori in consuhare.php

pedatade

•i n •‚n'. ąfld
L.iuţ. tI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:
:% fl

Direcţia de Mediu - ••

ROMANIA
-

- ‚qIs rsÂlmÂmlLsrowNÁ

Nr.10522116733931

CĂTRE,- .

SC ENGIEROMANIASA
prin -‘

SCAVIPRODGRUPSR.L
- p —

Stradă GIÝocei nrJi sectorZ Bučuret9 :Ş. -1'i ‘ —

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Buievardui Pohgrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Izbândei séctor
1, Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVi
PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1673393/23.10.2018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.10522/24.1O.2018, prin care se soiicită emiterea avizuiui de specialitate

privind executarea iucrării “Branament de gaze naturale pe str.Izbândei nr.66B, sector
1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Buçureşti împreună cu pianul

anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud
Reţele, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. de notar

-

-- pubiic Ândreea Dumitrascu, Aviz de traseu nr. - emis de Administraţia

Domeniului Public Sector 1, avize individuaie emise de deţinătorii reţeleior tehnico

-C edihtare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxteň, Netcity-Teiekom, Telekom
Romania Communications SA,- Ciasarea notificăriÍ nr.19369/25.09.2018 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mďdiului ucuresti, pIan de încadrare în zonă), Iucrarea constă

realizaťe brahşament de gaze naturale nou; redusă presiune, din P,E i00 SDR 11,.
Dn 32mm, pozat súbteran îndomeniuI public, având Iungimea de 8;0 m (7,0 m în
proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dň
11 0mn, existentă în carosabiiul din str. Izbândei (conform pianului anexă Ia Certificatul

de Urbanism). Traseul bransamentuiui de gaze naturale proiectat va porni din punctul
de cuplare ia conducta existentă în carosabil, va subtraversa parţiai carosabiiul i
trotuarui, în dreptul imobilului alimentat, până Ia postul de reglare-măsurar& care va fi
montat în firidă, Ia 0,5 m de Itmita de proprietate din partea stângă a imobiiului.
Adâncimea de pozare a branamentuiui de gaze naturale propus va fi de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a vaJicării eectuae pe teren în-data de 22.11.2018 s-a constatat că
în pe proprietatea imobiiuiui, Ia Iimita cu domeniul public i Ia aproximativ 6,0 m Iimita
de proprietate din partea stângă a acestuia există un ex. Acer sp. (arţar) cu 0= 40-45
cm1 h=7 — 8 m.

aMBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectnr 5. Bucureşti, România



În urma anaflzării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în contormitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut ąvizul favorabil execuţiei
lucrării menţionate.

Precizăm că în baza äcestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul avizeste emis în bazai cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 04.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. -

Pentru- orice modificare apărută în traseul lucrărU uíterior emiterii acestui aviz, aveţi
obliaţia soliciîării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

In perioada 15 Noiembrie — 15 .Martie, prezentul avĺz va fi însoţit de avizul da
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt
menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.
nr.220/2018 pentw aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i
execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucureti. -

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor dď protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
- I

Simon 4r:oPA
-.

ÎntocmiĘ
Insp. Daniela VOINESCU

-

Red:D.V.J 3Bx./23.1 1.2018 - prezenlul aviz a fost pcslai pe site-uI PMB
-

htlpl/www.pmb.roľinstitutiVprimaria/đireclii/directia mediuřavize arbori in consultarelavize prboh ŕn consultare.php -

‘“ pedatade
- -

- 2&v 2Ş'ş
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Direcţia deivlediu 7-

- 64. DE1O
Nr.1-0608ĺ 1674421!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei ni.1 1, sector 2, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCVREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

•.i.s

ŔOMÂNIA
l1E-2Cl a &sÄflls iEIJNÄ -

r -

o
Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze
1, Bucureşti"

naturale pe os. Chitflei r ‚ sector

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1674421/25.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10608/26.1O.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării ‘Brnn.şament
de gaze naturale pe os. Chitilei “, sector 1, Bucure.gi", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.238/ 27TEIDD/
C/ 32755 din 23.08.2018 emis de Primăria SectoruIu1 Bucseşti împreună cu planul
anexă, Memoriu tehnic1 Acord de accesla sistemul de distribuţie gaze naturale

emis de D[strigaz Sud Retele, Contract de vânzare-cumpărare
autenUficat sub ńř - r de Notar Pubflc Zorilă Răzvan-Stefan, Aviz de traseu
nr.24029/03.09.201b timis de Aaministraţia Străzilor Bucureti, avize individuale emise
de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distributie Muntenia, Luxten,
Netcity-Telekom, Luxten, RATB, RADET), Clasarea notificării
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în

• realizare bransament de gaze naturale nou, individuaĺ, redusă presiune, din
polietilenă — PE 100 SDR 11, Dn 32mm, pozat subteran, cu Iungimea de 7,0 m (6,0 m
+1,0 m raiser), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din. os.
Chitilei, cu Dn 180 mm. Traseiibransamentului proiectat va începe din punctul de
cuplare (îp carosabil), va traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului
alimentat, până Ia postul de reglare măsurare — F.R.M, ce se va monta Ia 8,0 m de
Iimita de proprietate din partea stângă a imobilului cu nr. 15A din os. Chitilei. Lăţimea
anţuIui de pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a branamentuIui de gaze
naturale va fi de 0,5—0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat
că petraseul Iucrării šau in proximitatea acestuia nu există arbori/arbuti plantati.

ln urma analizării documentatíei depuse i a verificărilor din teren1 în conformitate
cu X.O.G.M.3. nr.334'2009 privind aproba;ea Noi .nelor de protee a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrării menţionate. - —.. —

o

4,-

t
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Prec)zăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenuluila starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pě timp

Jriguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor dë
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuretiM.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. 238/ 27TEIDD/ C/ 32755 din 23.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planu anexă, zat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obliaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţiqnate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobara Nörmelor de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

o
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ĺĂYLfl'k'

32' -

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V.. 2ex./23.1 12018- prezentul aviz a fost p-ostat pe sile-uI PMB

hţtJ/www.pmb.roľinsiituţii/primańaidírectiUdirectia mcdíuĺavizo arbori in consultarelaviie arbori in consultare.hp

pedatade -:
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Direcţia de Medíu

U
ŔOMÂNIA
IIIB :rIsAps&:o:M ILţ:-Li

Nr.107271 1675508!
ű flEQ 20$

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin

r

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti

Spre $iinţă:
PRIMARIA SECTQRULUI 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă $ branament de gaze naturale pe
Papahagi sector 3, Bucureti"

str. Pericle

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C GENERAL
MPM IMPEX S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1675508130.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10727/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrăńi “Extindere conductă şi branament de gaze naturale pe str. PericIe Papahagi nr.
sector 3, Bucureşti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (CertWicat de Urbanism nr. din
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentifĺcat sub nr. de Notar Public Atanasiu Bogdan-Ovidiu-Costin,
Ordin de Iucw nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Acord de acces
nr. emis de Distńgaz Sud Reţele, Clasarea notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Memoriu tehnic1 Aviz de traseu nr. din
12.07.2018 emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, plan coordonator avizat
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare extindere conductă de gaze naturale, redusă presiune, prin montarea
subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 63 mm i Iungime 54,0 m, cu racord Ia
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Peńcle Papahagi. Traseul conductei
de gaze naturale proiectate va subtraversa parţial carosabilul din str. Peńcle Papahagi I trotuarul
din dreptul dwmului de acces (dwm cu drept de servitute) de unde va continua pe acesta pănă in
dreptul imobilului cu nr. 24C unde conducia proiectată va avea cap terminal. Traseul conductei
de gaze naturale noi, pe domeniul public va fi de 2,0 m — carosabillasfalt.

• realizare bransament de gaze naturale nou executat pe drum de servitute, cu Dn
32 mm i Iungimea 2m, cu racord in conducta de gaze naturale proiectată.

2. Urmare a veriřicărH efectuate pe teren in data de 27.11.2016 s-a constatat că pe
traseul Iucrării executat in domeniul public nu există vegetaţie sau arborUarbuti plantaţi. Drumul
de acces (dwm cu drept de servitute), Ia data vizitei in teren, era îngrădit cu material opac.

In urma analizării documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtohul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

(

Bd. RegÎia ElEabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector5. Bucureşli, Rornâiia
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b baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

La execuţia Iucrărü se vor respecta standardele i narmativele in vigoare, inclusiv SR
8591/1997 — Reţele tehnico-edilitare, Condiţii de amplasare.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă, precum ęi in baza Soluţiei de acces nr, emisă de Disthgaz Sud
Reţele pentru cererea acord acces nr.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiteńi acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul
administratorului domeniului pubbc în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 22011g.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru
avizarea, autońzarea, coordonarea i execuţia lucräńlor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- t*a POPA

C

intocmit,

Insp. DaneIaINESCU

Red:D.V.J 3 ex128.I 1.2018 - prezeniul aviz a fcst postat pe site-ul PMB

httpJ/wpmbroIinsUtutiiiDhmara/directii/đirectia mediulavize arbori in ccnsultare/avize arbon in cDnsuIlare.php

pedatade

•7 n flnţ flfl4
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ŔOMÂNIA
i SAPQÁTCP M MtCEL'NÄ

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str Intrarea Odobeti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: Extindere conductă i branament de gaze naturale pe str. Spieti
sector 3, Bucureti'

Avănd in vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. pńn S.C. GENERAL
MPM IMPEX S.R.Ł., inregistrată Ia F.M.B. cu nr1675523ĺ30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10728/31.10.2016, prin care se solicitâ emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării"Extindere conductă i branament de gaze naturaĺe pe str Spie$i nr ‚ sector 3,
Bucure$ť, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (CertiHcat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Ordin de Iucru

nr. emis de Distńgaz Sud Reţele, Clasarea notificărH nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr din
15.06.2018 emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector 3, plan coordonator avizat
de adminčstratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă în:

realizare exUndere conductă de gaze naturale prin montarea subterană a unei
conducte din PE 100 SDR11 Dn 125 mm i Iungime 13,0 m, cu racord în conducta de gaze
naturale existentă Dn 125 mm din carosabilul străzii Spieti, cu punct de cuplare in dreptul
imobilului cu nr. . Traseul conductei de gaze naturale proiectate va fi executat prin carosabil i
va porni de Ia punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. ‚ unde conducta va avea cap
terminal.

. realizare branament de gaze naturale nou, cu Dn 32 mm i Iungimea 4,5 m, cu
racord in conducta de gaze naturale proiectată. Traseul bransamentului propus va traversa
parţial carosabilul i trotuarul in dreptul imobilului alimentat, Ia distanţa de 5,0 m de Iimita de
proprietate din partea stângă a acestuia.

2. Urmare a veriHcării efectuate pe teren în data de 27.11.2016 s-a constatat că pe
traseul Iucrărü executat in domeniul public nu există vegetaţie sau arbori/arbu$i plantaţi.
Trotuarul din dreptul imobilului alimentat este din dale.

In urma analizării documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĘ ĐEQ2U
Nr.107211 167552/

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin

U
. •...•
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În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială,

La execuţia Iucrărb se vor respecta standardele i normativele ĺn vigoare, inclusiv SR
8591ĺ1997 — Ret&e tehnico-edilitare, Condiţii de amp!asare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în CertWicatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul
administratowlui domeniului public in care se specifică condiţüle de Iucw pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonne!or pentru
avizarea, autoňzarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-eđilitare i
stradale) de pe teńtoňul Municipiului Bucureti'.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:D.V.i 3 ex./26.1 1.2018 - prezentul avĺz a fost pcstal pe síte-ul PMB

ĺntocmit,
Insp. DaaVOIESCU

hItp:íiwww.pmbroľinstilutiuphmarŤa/direcliiidirectia mediWavize arbori in consuhareíavize arboń in consultare.php

pe data đe

1flhInt..-.
L LJ 1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1lť7%.•:.

\J Direcţia de Mediu
ROMANIA
flIS zoTçÁsĂr -q ogoru,a

Nr.1 0786/167591 6.I4. JEQ•ZOi8

CĂTRE,
S.C E-DJSTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. -.

prin t 1,

S.C BEST ELECTROPROIECTSR.L. -

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Obiectul Iucrărü: Branament energie eĺectrică pentru imobflul din str. Liliacului
‘, sector 1, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
Domnuĺ
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1675916/31.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10786/O1.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrării: “Branament energie electrică pentru imobflul din str. Liliacului
nr.53C, Iot2, sector 1, Bucure.gi", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Cedificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu

planul anexă, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E
Distribuţie Muntenia SA, Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Montarea subterană a unui cablu electric tip DC4126/15x, 3x25+16C, pe un
traseu în Iungime de 12 m, executat exclusiv pe teren proprietate privată, de Ia cutia
de distribuţie i secţionare existentă până Ia un bloc de măsurare i protecţie — BMPT
32A, care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului.

2. Ca urmare a vizitei în teren efectuate in data de 27.11.2015, s-a constatat că
Iucrarea se execută pe tereń proprietate privată.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, —vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării
menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iďćŕări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărn aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale i este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Cer'ificatul Je Urhaiism nr. emk de Pr,măria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă.

—r
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Pentru orice rnodificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespedtarea celor menţionate7n prezentul aQĺz va fi sancţionată conform art.4,
ľit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii. -

fl
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:DV./3ex/28112018- preżentul a'iz a fost postat pe siţo-uI PMB
httpf/wwwpmbyoľinstituţii/prirnarjaJdjrectjŕ/djrec:ja mediwavize arbori n
pe data de

Intocmit,
-Insp. Daniela VOINESCU

QnsuhaŕeIavize_arbori in consultare.phn

q n •vni' natr
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Nr.114&7/
: -

CĂTRE, -

S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluţei nr.1 1, sectorl, Bucuresti

Spre şt]inţă; -E
PRIMARIASECTOR3BUCURESTI :

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale .şi branamente pe
Aleea Tornadei $ drum de acces, sector 3, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.RL, pentru Pruteanu
Constantin, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684683/27.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.11457/28.112O18, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe Aleea -
Tornadei i drum de acces, sector 3, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. r -

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Soluţie de acces nr, emisă de Distrigaz Sud
Reţele, Clasarea notificărfl nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii
Publice din cadrul Primăriei Sectowlui 3 Bucuresti, avize individuale emise de
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), lucrarea constă în

• realizare extinđere conductă de distribuţie gaze naturale cu o
conductă din PE100 SDR11 Dn GOmm, cu Iungimea totală de 77,0 m (din care 26,0
m pe domeniul public), pozată subteran (în carosabilul din Aleea Tornadei i pe
drumul de seMtute), racordată în conducta de gaze naturale. cu -Dn 125mm,
exiśtentă în Aleea Tornadei. Conducta de gaze naturale nou proiectată pe Aleeä -

Tornadei va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr.40, iar conducta de gaze -

proiectată pe drumul de seMtute va avea cap terminal în dreptul-imobilului cu nr.
42A. Lăţimea anţului de pozare a conductei proiectate va fi de 0,4 m, iar
dimenisunile gropii de sudare in puncte)e de îmbinare a)e conductei vor fi: (1,00 x
1,20xţ70)m.

• •realizare bransamente de gaze naturale din PE Dn 32 mm, pentru
(L=4,0 m), 42A (L=2,0 m) ‘1 44C (L=7,0 m), racorate Ia conducta

nou proiectată — conform planului anexă Ia Certificatul de
anţului de pozare a branamenteIor proiectate va fi de 0,4 m,

s

o ą-5
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

$

-- —4:

n

imobile'e cu nr. 40
đe gaze naturale
Urbanism. Lăţimea
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iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea Ia conducta de distribuţie vor fi:
(1,0 x 1,25 x 155-1,15)m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a
constatat că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau
arbori/arbusti plantaţi. Traseul conductei de gaze naturale proiectate,, precum i
traseul bransamentelor de gaze noi va fi prin carosabilul Aleii Tornadei i prln drumul
de servitute - drum de pietris.

In urma analiżării docuŕnentaţiei dëpďse i a verificărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favprabil execuţiei Iucrării menUonate. -

MenţiQnăm căîn baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defŕişare sau
de toaletaré, iar Ia finalizärea Iucrăiilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia stařea
iniţială.

in perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizui de
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care
sunt menţionate condiţUie de Iucru pe tim friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia
H.C.G.M.B. nr.220/201 8 pentru aprobareä Normelor privind avizarea, autorizarea,
coordonarea i execuţia iucr5rilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucureti

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectare celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primărię
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA n
?Ůi 8U

- Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Rad:D.V../ %x./0512.2018 - prezeíul aviz a ĺost-postal pe site-uI PMB —

http://www.pmb.roľ,nstjlutiWpńmańa/dírectjj/directja mediulavize arbori in consultare/avize arboń in consultare.öIfp

pa data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ pcştal 05C013, sectars, Bucureşti, Aománia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

- Nr.4439,10568/1628951,1673557/
-- —:

Către SC APA NOVA SA -prin DL
exemplarului de Ia registratura PMB
E-maiI:m

Spre ştiinţă: -

ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare p str. C. C. Arion, sećtor 1,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B, cu nr 1628951/29.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 4439/30.052018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1673557/24.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10568/25.10.2018, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrărfl: „lnĺocuirea re(elei publice de canalizare pe str. C.C. Arion,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector
1), văcomunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 144m, astfel: .

• pę aceIaşi traseu cu ceI existent, în carosabilul str. C:C. Arion.
• se vor executa 23 de racorduri, 1 cămin de vizitare (reíăcut), 5 cămine de record, 3

cămine de vizitare, 3 guri de scurgere.
• strada nu este prevăzută cu aliniament stradal.
• există lex. arbore între imobilul cu nr. 2 i 4 din str. C.C. Arion faţă de care se respect

prevederile SR 8591/1997 Reţele ędilitare subterane, Condiţii de amplasare, se respectă
distanţa minimă Ťaţ de axul arborilor de 1—1 .5m.

• In urma analizării dosarului, 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 avi'zul favorabil
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărH
revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de lucru pe timp friguros, conform
pelor specificaté în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordónarea i execuţia lucrăriLor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". - ---: ‘ -

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate vä fi sancţiohată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.CG.M.& nr. 30412009, privind Normele de prätecţie aspáţfllor ierzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureti. -

Menţiônăm că în baza aceştui âviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
PreýentPř%z are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. -

DIRECTEJECÚŢIV,
Simon 1j1arĺŞ. POPA

h
Red:P.R./Sex.-27.1 f7rezentuI aviz a fosl postal pe &te-uI PMB

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1

•
- Direcţia de Mediu

1: ROMANIA
19T52D,3 SÄPKÄŢDPM MDQE4JNÁ

Nr. 4440,1056711628955,16735531 Ö*VEC 2018 -

Către : SC APA NOVA SÂ — prin DĽ - — solicită ridicarea -

exemplarului de Ia registratura PMB
E-mafl: -

Spre ştiinţă:
Administratiaflomeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intra rea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Optimiza rea reţelei pubhce de apă potabUă pe str. Cupolei (între
blocuri, tronson Iateral bloc 5 b si PT 13 LinieQ, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cěrerea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628955/29.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4440/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. -1673563/24.10.2018 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10567/25.10.2018, prin
care solicitaţk avizul de specialitate privind eecuiarea Iucrării: Optimizarea reţelei publice
de apă potabflă pe str Cupolei (între blocuri, tronson Iateral bloc 5 b i PT 13 Liniei),
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
21 .11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 245m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Cupolei, continuă prin carosabilul Intrarea
Vagonetului, apoi prin aleile carosabile dintre blocuri, până Ia PT 13 Liniei, situat în

- apropierea str. Liniei, conform planului 1:500, anexă Ia CU.
• se vor executa 3 hidranţi, 3 branamente, 3 cămine i 5 vane de sectorizare.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia iespectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1 .Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă conđiţnlor din teren care să nu -:

distrugă sisternul radicularal mâterialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iüa măsuri de protejare a materialului đendrologic prin menţinerea dřstanţëi săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământuiui saú altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branare nu poate fi"modelată" in scopul menţinerii
distanţeF faţă de arborfl din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţiónat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

j aviz c" seci1itate e"is in baza une1 solicitări punďuale.
Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l 3, sedar 5, Bucureşti, Rcmänła Ih%IIi



Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 luni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravaioriľ
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. -

Având în vederë cele constatate, vă facem cunoscut avizul íavorabil execuţiei
iucrărilor menţionate. -

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
soiicitărü revizuiriĺ avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
in perioada 15 noiembrie - 15 martie,prezentul aviz este valabil numai însoh de

ącoydul administratorului domeniu!ui public în care se pecifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB,220/19.04.2018 privind
aprobarea MNormelor pentru avizarea, autorizareä, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, vä fí sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul MuniciiuIui Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii

- _—-f_

Întocmit
ItSCA

Aed:P.R.i3ex.-27.1 1.2018 - prezentul aviz a ĺost postat pe she-uI PMB
pe dala de

DIRECTOR EXECUTIV,
‘Simona-Mariana POPA

• -_ -

1
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Direcţia de Mediu

Nr. 4443,10571/1628959,1673569/

Către : SC APA NOVA SA —prinDI. $DEŰ1B
exemplarului de Ia registrawra PMW
E-mafl:mse@'tpf.ro2 .

Spre .ştiinţă:
Administratia Đomeniului PubIié şi Đezvoltae Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628959/29.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4443/30.05.2018, completată cu documentaţia înregistrat Ia
P.M.B. cu nr. 1673569/24.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10571/25.10.2018, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: ‚jnlocuire reţea publică de
canalizare pe str Granitului, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

-

‚ a planuriľdŕ anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 21.11.2018, s-a çonstatat că Iucrarea se va executa pe o
lungime de 9m, astfel:

• în carosabilul str. Granitului, pe tronsonul cuprin între str. PIeu şi str. Lacul Ursului,
aceiai traseu cutel existent. -

• se execută 1 cămin de vizitare, 5 guri de scurgere, 8 racorduri, se reface 1 racord, se
reface Iegătura a 2 cămine de vizitare.

• . afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—t5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare. . - —

Menţionăm faptul că, îadreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpăturá se
va executa manual sau utizänd o tehnologie adaptată condiţulor din teren care să nu
distrugă sistemul râdidular aI materialului dendrologíc. In timpul Iucrăriior constructorul va
lua măsuri de protejare a mäterialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor
(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori,se va evitadepunerea pământului sau altor
materiale în juwl ‚trunchiului arborilor i rănire&ruperea -ramurilor arborilor prin manevrarea
űfHajelor din dotare.

ln cazul încare reţeaua de branşare nu poate fi “modělată"

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în tímpul execuţiei poate
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză sa va-efectua nümai

- . aviz ď. specLItate ernis în L.aza un- solicil.ri puncwale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular aI

metarialului. dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia cöndiţfl
meteo nefavorabile.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
r!:. ::
:*‚.::._... .

•....

ŔOMÂNIA
I1 OT1 ĂSaÁţOtM MOIĹtNÄ

— solicită ridicarea

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuire reţea publică de canalizare pe str. GranituIui sector 6,
Bucureşti

în - couI..menţinerii

fi secţionat sistemul
după ůbţinereä unui
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea Unor arbóri afläţi în apropierëa traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventÜaIIor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avänd în vedere cele tonstatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate. -

Pentru orice modif!carea apărută ulterior emiterfl prezentului--ayiz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iuorăror. -

La fińalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 madię. prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului-public în care se specifică condiţule de lucru pe timp

friuros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilôr verzi de pe
teritoriul Muńicipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b. -.- - - — -

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se decută Iucrări de defrisare sau
toaletare. -

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate t an de Ia data emiterii.

DIREC7OREXECUTIV, -

űéinna47aţj na POPA
- !_ - . Întocmit:

-.

o
--

- -- - -

-

--

- -

OLDEĽ

Red:P.R./aex.-29.1 1.2018- prezentul aviz afost posiat pe site-uI PMB -

-

- pe data de

-

-- ľ- - ----.- - - -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1ţţ'%ţ:';
Direcţia de Mediu

• ROMANIA
-

— çĂuÁ!nn1Ą IUPZiJNÁ

Nr. 4445,1056911628964,16735651 -

Către : SC APA NOVA SA — prin ĐI. — solicită ridicarea
exernplarului de Ia registraturî PMB
E-mail:mse@tpf.ro

Spre ştiinţă - 2;

ADP Sector 1 - B-duí PoIigräflei nr. 4, sector 1 --

Referitor ĺa lucrarea: ?nlocuire reţea pub1ică de canaflzare pe str. Conśtantin Disescu
sector 1,Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628964/29.05.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 4445/30.05.2018, comp!etată cu documentatia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

— 1673565/24.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cunr. 10569/25.10.2018, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrărfl: ‚jnlocuire réţea publică de canalizare pe str.
Constantin Disescu, sector 1", conform documentaţieí depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Nôtificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitar&, aviz
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în
data de 19.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 320m, astfel:

• în carosabilul str. Constantin Disescu între str. Alexandru Ioan Cuza i Calea Griviţei.
• se execute 10 cămine de vizitare, 9 cămine de racorduri, 24 guri de scurgere, 25 de

racorduri, se refac 6 racorduri existente, se reface 1 cămin de vjzítare existęnt, se
refac legăturile a 3 cămine de vizitare noi.

• în vetinătate nu există arbori plantaţi în aliniatnent, există .un scuar faţă de care se
păstrează distanţa de minimum 1 ‚5m.

In urma analizării dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.S. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

- La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specitică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate îh- Anexa nr.3 1a HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea; autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărllor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor

verzľ de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DJRECTOR EŐÓTIV,
Simona-M r <°. ;QPA .

- Întocmit:
InPflCţ

Red:P.RJ3ex.-2g.1 l. ţ4- prezentdvj2ost pcstal pe s,te-uI PMB

hltp /Iwww pmb php pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1•! ‘:Z?ľ•ti)
ŔOMÂN IA

20111 SÄBATO* M iMCEL,lĄ

Nr. 5295-C, 5962, 1073811634344, 1639364,

CĂTRE,
S.C. POD - PROIECT S.R.L.
Strada Plopii Fără Soţ, nr.3, bI.Tr.1,

Tn atenţia — Doamnei I

et.1, Iai, Judeţul Iai

Spre ştiinţă:
COMPANIA NAŢIONALA DE CĂI FERATE “C.F.R." — S.A.
Sucursala Căi Ferate Bucuresti
Piaţa Gărií de Nord nr. 1-3, sector 1, Bucuresti

În atenţia - Domnului VasiIe Gabńel

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: Reparaţii capitale de punere în siguranţă a Podului de cale
ferată km 4+327, Iinia 800 Bucureti-Constanţa"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POD — PROIECT S.R.L. înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1634344/18.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5295/19.06.2018,
completată cu documentaţia inregistrată la RM.8. cu nr. 1639364/03.07.2018 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5962/04.07.2018 - depusă de S.C. POD — PROIECT S.R.L. i
cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1675607/30.10.2018 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10738/31.10.2018 — depusă de C.N.C.F.R. S.A., prin care se solicită aviz
de principiu privind executarea Iucrării „Reparaüi capi(ale de punere în siguranţă a
Podului de cale ferată km 4+327, Iinia 800 Bucuresti-Constanta' vă comunicăm
următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.360R1 16251 28
din 23.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Documentaţie tehnică, adresa .06.2018 emisă de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Aviz de traseu 18.10.2018 emis de Administraţia Străzilor
Bucuresti, adresă 1636344/01.08.2018 emisă de Direcţia de Mediu-PMB
privind eliminarea vegetaţiei spontane de pe teren, Aviz nr. 10939/23.08.2018 emis de
Comisia Tehnică de Circulaţie — P.M.B., Clasarea notificării - /05.10.2018 emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, adresa .10.2018 emisă de
Sucursala Regională C.F.R. Bucureti-Divizia Investiţfl), Iucrarea constă în

-Realizare Iucrări de punere in siguranţă a Podului de cale ferată km 4+327, Iinia
800 Bucureti-Constanţa i pentru aceasta se vor executa:

a, Lucrări de reparaţii i consolidare Ia nivelul suprastructurii pasajului;
b, Lucrări de reparaţii Ia nivelul culeelor, a aripilor i a zidurilor de sprijin;

ű
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c, Lucrări de reparaţii i consolidare Ia nivelul pilei;
d, Lucrări de reparaţii Ia nivelul căü ferate;
e, Lucrări de reparaţii Ia nivelul căü rutiere.

Liniile de cale ferată traversează o aderă majoră de circulaţie rutieră, Calea Griviţei.
Lungimea pasajului peste Calea Griviţei este de 28,70 m, iar Iăţimea totală a

pasajului este de 32,42 m. (conform documentaţiei tehnice depuse).
3. Urmare a veriflcăhlor efectuate pe teren în data de 18.07.2018 i în data de

22.11.2018 s-a constatat că pe terenul unde se va executa Iucrarea s-a eliminat
vegetaţia crescută spontan iar în proximitatea Iucrărfl nu există arbori/arbuti plantaţi.

În urma analizăńi documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public, în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i'.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr 360Ri 1625128 din 23.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrăhi ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

rntocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V.J 4 ex.126.1 1.2018 pmzentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

hItp:íiv.pmb.mflnşütuW/pdmadaIđirecüUđirecLia mediWavize arboń in consuhareěavize arbvň in consui(are,php

Simona-Mariana POPA

pedatade

Bd. Rogiia EIab&a nr 47. ştaI D513. sedor5. Bucureştl.
TeLO21305.55.OO ht 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 řv.2
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA

-

- lQlS-231 a ĺ sÁs;-J; ikţflEJ

Nr.7985,1133W1652122,168272Ol.!9!.

CĂTRE, &- - -

-
-I

Spre ştunţa:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 BUCUREŞ11 -

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B.dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Sucuréti

Scopul Jucrărü: “Alimentare cu energie electrică a imobiJuJW din str. Odei
-

- sector 4, Bucuresti" -

-

Având în vedere solicitarea depusă de
înregistrată la P.M.B. cu nr.1652122114.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7985/20.08.2018

• i completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1682720/21.11.2018 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1t330/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării “Aiimentare cu energie electrică a imobiĺului din str. Qdei nr. ‘ sector 4,
Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Ccnform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea
NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dovada
titlului asupra imobiluiui, teren i/sau construcţii, exttras de carte funciară de informare, avize
individuale emise de administratorii reţelelox tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă in:

• Realiza racord electric nou prin pozarea subterană a unui cablu tip 3x25+16C, DC
4126 RO, din LEA (Linia Electrică Aeriană ) existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului

cu

nr.36 din str. Odei. Traseul de pozare a reţelei electrice propuse va porni de Ia stâlpul

O menţionat va subtraversa carosabiIuI.i trotuarul str. Odei în dreptul stâlpului, până Ia BMPT
(bloc de măsură si protecţie) ce va fi amplasat jn incinta imobilului alimentat, Ia Iimita de

proprietate cu imobüul nr din str. Odei. Lungimea traseului va fi de 26 m executata pe

¶ domeniul public. CabIuI electric va fi pozat in pămănt Ia adâncimea de 0,8 m, în anţdeschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data dö 27.082018, s-a constatat că pe
traseul racordului electric proiectat nu există vegetaţie sau arbori plantaU.

In urma analizăiÂi documentaVei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor, de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

- Municipiului Bucuresti, Ýă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării.
Menţionăm că,.în baza acestui. aviz nu se oxecută Iucrări de defrişare sau de

toalnre, iar Ia finalizarěa lucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
PrezntuI aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public in care se specifică conditiile de Iucru pe timp
frig.rDs, cc..orm cc:r spac:cats îr. Anexa r.r.3 Ia -OGMB 220/19.34.2018 privind aprobarc&
‘Normelor- pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
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Acest aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă, vizat spre neschimbare i a documentaţiei depuse.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărü ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execüţiei iucrărH.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunżători de execuţia Iucrărilor
precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată
conform art.4, lit. b) din Anexă nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe téritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marianä POPA

O

Red:D.v../3 ex.I6.l 1.2018 - prezcntul aviz a fosi postat je site-uI PMB
http:/Mww.nmb.roiinstitutii/primarja/directji/djrectja mediWavize arbor in consultar&pvize arbod in consultaro.Dhp
pedatade . . .

--

— - — ‚‚--. .— .—. .—. ——— ..- -‚-._ —. .Ł. -

I ‚-J_ :iI

Tntocmit, -

InspŞa VOiNESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.91 26, 11358!1661001, 1683383! ô9.,_BE l\%

CĂTRE,

•••••. ..

.

•...S

ŔOMÂN IA
I I 301B ADBATOŘIM iMPEUN&

(

S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ątünţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobiluiui din str. Munţfl Gurghiului nť.
- sector 6, Bucureti"

Având in vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C.
E-Distribuţie Muntenia S.A. înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1661001/17.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9126118.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1683383/22.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11358/23.11.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării" Alimentare
cu energie eĺectrică a imobilu!ui din str Munţü Gurghiului nr. ‚ sector 6, Bucureti",
vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă Ia
acesta, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie
Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6
Bucureti, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau construcţU, Acord nr.

emis de Institutul de Biologie Bucuresti, plan de încadrare în zonă,
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea se va
realiza astfel:

realizare reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu trifazat jt din
postul de transformare-PT 570 existent, pe un traseu ce va străbate domeniul public pe o
Iungime de 235 m, astfel: de Ia PT 570 (existent pe terenul imobilului cu ‚ apoi
terenul aferent imobilului cu nr, prin trotuarul aferent nr. impare din str.
Pietrele Doamnei (Iăţime trotuar de 2,3 m, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din
str. Retezatului (Iăţimea trotuarului fUnd de 2,4 m), apoi prin trotuarul nr, pare din str.
Munţü Gurghiului (Iăţime trotuar — 2,3 m), până în dreptul imobilului cu nr. unde
reţeaua electrică va subtraversa str. Munţii Gurghiului până Ia firida de distribuţie i
contorizare nouă- FDCP, care va fi amplasată pe proprietatea imobilului, Ia Iimita de
proprietate cu acces din domeniul public. Pe traseul IucrărU vegetaţia nu va fi afectată.
CabIuI electric proiectat va fi montat subteran Ia o adâncime de 0,9 m, respectiv Ia 1,2 m

Bd. Regia EIabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5. Bucureşti. Rom&ia
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Ia subtraversări în anţ cu Iăţimea de 0,5 m. Pe traseul canalizaţiei electrice nu va ii
afectată vegetaţia.

2. Urmare a veriřicărU efectuate pe teren în data de 10.10.2018, s-au constatat
următoarele:

- în trotuarul nr. impare (având Iăţimea de 2,0 m) din str. Retezatului există
platbandă având lăţimea de 0,5, cu vegetaţie, plante perene, 3 ex. arbori i arbuti
plantaţi în aceasta;

- in trotuarul nr. impare din str. Pietrele Doamnei există alveole îngrădite cu gard
metalic, în care sunt piantaţi arbuti;

- în proximitatea traseului canalizaţiei electrice pe tronsonul executat pe terenul
imobilelor cu nr IE ‚ până Ia PT 570 (existent în spaţiul verde din
curtea Institutului de Biologie Bucureti) există vegetaţie ş arbori plantaţi în acesta.
Traseul canalizaţiei va străbate aleile de acces din curtea Institutului de Biologie
Bucureti.

În urma analizării documentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat
executiei Iucrării mentionate.

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiţii
- Tn proximitatea spaţiului verde/gardului viu i a arboriIor/arbutilor plantaţi,

săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren
care să nu distrugă sistemul rađicular aI materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea lucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturilor la ceI puţin lm -

1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform normativelor în vigoare, inclusiv
NTE 007/08/00 i SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor/arbutiIor, depunerea
pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborfl
menţionaţi, acetia pot fi pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin
biologic, înclinare peste 40° faţă de vedicală). Menţionăm că în această situaţie nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă Ia verif]cările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia
înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse
prin prăbuşirea acestora.

- Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular aI acestora, executantul Iucrărfl
este obligat ca în ceI mai scurt timp să solicite defriarea materialului dendrologic în
cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă Ia acesta, precum i în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor speciflcate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea

Bd. Regi,a El5abeta rv. 47, cod poştal 05C013, sedoc5. Bucuroşti. Rom&1E
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“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Beneficiarul Iucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţía
Iucrărilor precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va
fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POP

?n(ocmít
Insp. VOI SCU

c

ReďD.V./3ex/26.l l 2018 - prezentul aviz a fost pcslat pe síte-ul PMB
hUpJţv.pmb.roIjnsUtutii(prim?riaÍdjrectiiidirecIia mediuĺavize arboń in consultam/avize aľbah in consuhare.Dho pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUi BUCUREŞTI •1 ţ;-:
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Direcţia de Mediu -
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POMANIA
IeIe-2OTB saioiL. EĽfl

)-ĐEQ2O1d-

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr 2, ap. 5, mansardă, sector 1 -: - -. .

-

Spre ştiinţă r

Administraţia sirăzilor - Str Domnita Ancuţa nr 1, sector 1 -- - —

9S3-DADP - Serviciul Ađministrarea Domeniului PubIic -- -

IntrarëaOdobetJnr.5-7,sector3

Referitor Ia Iucrarea: Modernizare cablu MT cu frecvepţă mare de defect PA 1480 celula

4, între PT 1329 — PT 1483 - Aieea Barajul Bicaz — Aleea VasUe Goidi, sector 3,

ľ") ücuręşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1671903/18.10.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10377/19.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrărfl: „ Modernizare cablu MT cu frecvenţă mare de defect PA 1480 celula 4,

între PT 1329 — PT 1483" —Aleea Barajul Bicaz — Aleea Vasile GoIdi, sector 3, conform

docurrientatiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor i DADP sector 3), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe

terén în data de 09.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 650m,

astfel:
• din PT 1483, continuă prin trotuarul nr. impare aI aIeU Vasile Goldis, subtraversează

aleea Vasile GoIdi în dreptul blocului 1, continuă prin trotuarul aferent blocului, apoi

prin trotuarul nr, pare al B-dului 1 Decembrie 1918, continuă prin trotuarul nr. impare

aJ aleii Barajul Bicai, subtraversează aleea Barajul Bicaz în dreptul blocului M 33 A,

continuă prin trotuarul nr. impare aI aleii Barajul Bicaz, subtraversează aleea de

Q acces Ia blocul M 26, continuă prin trotuarul adiacént blocului M 25 A, prin parcare,

până Ia PT 1329. -

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţflle verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor

aflaţi în aliniament aferente trotuarelot traseului, din vecinătatea traséului Iucrărfl.

-

In timpul executării- aceśteř lucrări ävëţi obligaţia respectării distanţelor minirrre faţă

—
de axul arborilor de 1—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare

-

- subtérane. Condiţň de ampĺasare.
•

- Menţionăm faptul că; în dreptul arborilordin vecinătatea traseului lucrării, săpătura Se.

va executa manual. sau utilizânď o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
-

-. distrugă sistemul radicular aI materialukń dendrologíc, In timpul Iucrăńlor constructorul va

Iua măsuri de protejare a .materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea părnâńtutUisau altor

matere în jurul truíchĺului .+tori[o i rănheairuperea rmurilor aborilor prin manevraręą_

utilajëlor din dotare. -- --

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în -scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

l/Zbti )l

Nr. 10-37711671903/
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazuI în care în urma verificărilor.ulterioare (24 Iuni de la finaiizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traspului
lucrării, veţi avea dbIigaia îniocuirii exempiäreior uscate şi supodarea contravalorii
eventualeldr prejudicU produse prin prăbuş&ea acestora

Avănd îh vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil neculiei
lucrărilor menŞonate.

Pentru orice modificarea a$rută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirü avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
ln perioada 1-5 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabiľ numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie •a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b..

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de đefrisare sau
toaletare.

-

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterU.

DIRECŢéiXÉCQJĘV,
-.

S,morA4ariana POPA
Uz • — -

j

- Jntoomit:
LP2JARASCA

-
-

LUEĽ ÎLWB

Red:P.R./4ex.-26.l 12018 - prezentul avz a fcst pcstat pe site-uI PMB

pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1 :2;.

Direcţia de Mediu E ‘

POMANIA
lgs2oaIsÁQsÁmpI'Ą iMPPEUNÄ

Nr.10379116720291 A1J .. -
ţy1ru -

Către SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădireä Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2 ş

Spre ştiinţă
Administraţia străzilor - sJt Domn;îa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector2 -

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţeĺei jaublice de canalizare pe str Episcopul Radu (între
str, Mihai Eminescu i Intrarea Episcopul Radu), sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu n 1672029/18.l0.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cunr. 10379/19.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

•execütarea Iucrărh: „Inlocuirea reţeleipublice de canalizare pe str. Episcopul Radu (între str
Mihai Eminescu i Intrarea Episcopul Radu), sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. ‚ aviz dë
traseu emis de Administraţia Străzior, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm
că, în urma verificărH efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se
va executa pe o Iungime de 14Dm (conductă) + 92m (racorduri) + 24m (guri de scurgere),
astfel:

-

• din carosabilul str, Mihai Eminescu Ia intersecţie cu str. Episcopul Radu, prin
carosabilul str. Episcopul Radu, până Ia intersecţia cu Intrarea Episcopul Radu.

• se vor executa 11 racorduri de canalizare noi, 6 guri de scurgere.
• în dreptul imobilelor nr. 7, 8, 9, 10 execuţia racordurilor se va face prin intubare, fără

• săpătură deschisă, conform memoriului tehnic aI proiectului nr. 2813/2018.-
• carosabil / trotuar, pe care există plantaţie de aliniament
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

In timpul executărn acestei lucrări aveti obligatia respectării distantelor minime tă
de axul arborilor de t—i .5m, conform prevederilor - SR 8591/1997 Reţele edilitáre
subterane. Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul aĘborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tohnologie adaptätă condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al matenalului dendrologic Ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua rnăsuri de protejarea materitlului dendťologic, se va evita depúnerea pământului.sau
altor materiale în jurul trunchiului arbôrilor şi rănireWruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' în scopul menţinerii
• diétanţei 1aţă de arborU uin vecinätatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionţ sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va ëfectua numai după obţinerea unüf
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. -
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Vă facem cunoscut că în cazul În cąrę este sëcţionat .sistemul radicuiar. aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzător[ de eventualelë pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iuc.rărfl, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având În vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor rnentionate. -

Pentru orice modificarea apărută ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi obligaţia
soflcitărĺi rev]zuirfl avizuiui îna]nte de începerea execuţiei Iucrărflor. -

La finalizarea Iucrărilor aveţi obhgaţia aducerfl terenului Ia starea iniţiaIă.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezëntui aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se śpecifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediliitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaIitate,•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, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaIetare

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
pp2RASCA

-

Red:P.R./4ex.-26.1 1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

ie i

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Reqina Etsabea nr. 47. cod oeştat 050013. sectnr5. Bucuresti. Rcmánia
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ătre:SC APA NO VA SA
Str Tunari nr 60 A, cĺădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector-2 -

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrărea: Branament de apă i racord de canalizare Ia imobilul situat pe
str Av. Nicolae Velescu — sector 1, Bucureşti

O Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1672441/19.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10422/22.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialkate privind
executaŕea Iucrării: „Branşament de apă i racord de canalizare Ia imobflul situat pe
str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, sector 1', conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexäte şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, -avizul Ministerului Culturii

• nr. ‚ aviz de traséu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma
verificării efectuate pe teren în data de 13.11 .2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 5m (branament) + 7m (racord), astfel:

din conductele existente în carosabilul str. Av. Nicolae Velescu, perpendicular, până
Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.
fără afectarea vegetaţiei existente ín aĺiniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevededlor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasare. -

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vetinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

- 2

altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin

manevrârea utiläjelôr din dotare.
c —

•

- Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul éxecuţiei poate fi secţiůnat sistemul
radicular al -acestora, defrişarea arborilor în cauză se vą efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baźa unei solicitări punctuale. - -

• Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemuľ radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

:- - -

Frecizăii că în azul îr •;are î1 urma erificăridŕ ulte•oare (24 luni d Ia finaUzarea
Iucrărilor) se conštată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii L

eventualeloť prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

I4e—i tIRd Ppnina FIiçnhnI nr 47• cnd nnstal OECOIS. sectar5. Bucurcsd. flcmânia



Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilornienţionate.

Pentru orice modificarea apărută ultérior emiterii prezentulu[ aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică cęndiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale)-de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conforrn HC.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se xecută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

t

- Ü&EC?Ü12

ReďP.R./3ex.-26.1 1.2018- prezentul aviz a fost pcstat pe site-ut PMB - -

pä data de ‘• -

IaiI

Întocmit
$anSCA

c2
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Direcţia de Mediu ‚.

POMANIA
-

191Ş2OIIçÁEAIIM LOEuNÁ

- o?EL2a
-:: -

Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL — sohcită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB -:

Spre ştiinţă -

Administraţia străziloŕt Śtr. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcwi.

Str Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 - -

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazel& naturale i braśamente pe
Preiungirea Ghencea, Intrarea FedeIeuIui, sector 5 i 6, $ucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată !a P.M.B. cu nŕ.1672744/22.10.2018 şi Ia Direcia
de Mediu cu nr. 10459/23.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe Prelungirea
Ghencea, Intrarea Fedelesului, sectâr 5 I 6", conform• documentaţiei depuse (&.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului fehnic, Clasarea Notificării- nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de PS 5, aviz PS 6,
adresă ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
13.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pę o lungime de 47m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Prelungirii Ghencea, continuă prin carosabilul
Intrării Fedelesului, până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a
imobilului nr. 2 din Intrarea Fedelesului.

• în vecinătate nu există arbori pIantaţ în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 ávizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate. -

Pentru orice modificare apărutä ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia soflcitărfl
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor. -

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului dorneniului public în care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros,
conforrn celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea

1'Normelor pentru-avizárea, autorizarea, coordonarea sL-executia Iucrărilor de infrastŕuctură
(tehn[co-edilitare i stradale) de pe tertoriuI Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit; b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

- Menţionăm că in baza acestui aviz nu se eecută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DJRECTOR EXECUTJV,
SLmon -Ť rjaTa k'OPA Intocmit:

IqĄHASCA

ReďRRj4J2SĄ'* re l aviz a fost postat pe &W-uI PMB o
hItpihvi4w.psorins 4PJ)Im - directWdirectiamediWavize_artori_in_consultare/avize.arbońjn_consullaraphp ‚ pe data da

Bd. Regina Eusabela nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşlí, România

Nr. 045911672744/
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Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electńcă pentru imobîlul cu adresa: strada
Dascălului i ‚ sector 2, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de înregistrată Ia
RM.B. cu nr.1672964/22.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10461123.10.2018 i completată
cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1675947131.10.2018 i nr.1681230/15.11.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.10785/O1.11.2018 ş nr.11172/16.11.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea iucrărü AIimentare cu energie electrică
peniru imobilul cu adresa: strada Dascălului nr ‚ sector 2, BucuresU', vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2
Bucureti, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti1 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr de Notar
Public-Ionel Trăstaru, avize individuale emise de administratohi reţelelor tehnico-edilitare, plan
de incadrare in zonă), Iucrarea constă în

Realizare bransament electric nou monofazat, prin pozarea subterană a unui
cablu tip lxlO+6C, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Dascălului, cu alimentare
din Iinia electrică aeriană — LEA JT existentă pe stâlpul din dreptul imobilului alimentat.
Lungimea traseului de pozare a cablului electńc în domeniui public va fi de 2 m. cablul electric
va fi pozat in anţ deschis, Ia adâncimea de 0,Sm.

2. Urmare a vizitei efectuate pe teren în data 27.11.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrărü sau în proximitatea acesteia.

In urma analizărü documentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării mentionate.

La executarea Iucrărilor vor respecta standardele i normativele în vigoare.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

Hnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciHcate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Bd. Reg.ia ElEabeta .w. 47, cod poştal 050013, sector 5, SucureşU, Româ,a ľ
TeI: 021.305.55.00
hup:Uwwtí,pmbm
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În perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul aI
administratorului terenului pe care se efectuează Iucrarea în care sunt menţionate condiţüle de
Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:D.V..t3ex./29.1 1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

ĺntocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

httpJJw.pmbrg/institutii/pdmahaJdjrectjijđirectja mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consuhare.Dhp

pe data de

Bd. Regia Esabeta ‚y. 47, wd poştal D5l3, sedor5, Rucureşti, RQmâIIa

TeI: 021.305.55.00 it 4016
htlpJNv,pmbrn
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21B

Către : SC M VEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exempiaruiui de Ia s

regîstratura PMB
- -

Spreştiinţă: -

ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. EIev
tefănescu Stefan, ‚ sector 2, Bucureşti

D Referitor la-cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1672776/22.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10462/23.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. EIev
.Ştefmnescu ‘Ştefan nr 52-54, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării

nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP

sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărh efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 7m, astfel;

din conducta existentă în carosabilul str. EIev tefănescu tefan, perpendicular,

pänă Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului alimentat.

s atectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edifltare

subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) de 1-2 m faţă de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea

utilajelor din dotare.
În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa i in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular & acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis În baza unei solicitări punctuale.
-

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
rneteo nefavorabile.

Preci'-m că cazu 7n carr urma venficărjlor Lterioart- (24 luni de la íinalizacea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
—

Iucrăríľ veţi avea obligaţia mnlocuirn exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

nr
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizui favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate. - -

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitărií revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor. r

La finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabii numai însoţit de

acordul administratoruiui domeniuiui public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 pńvind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizareá, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare si stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

- Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz de speciaiitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionărn că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de detrişare sau
toaletare.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, -‘

Simona-Mariana POPA

_ARASCA

‘- ľj.Nt

-
- --

3-'

- — OLBa2018

Red:P.R./3ex.-26.1i2018 —prezentut aviz a fost postat pe stç-uI PMB -

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05CC13, sector 5, Bucureşd, Rcmánía
—- - I s'ŞC' I I
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- Spreştnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTQR2'
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 .-.

os. Electronicfl nrA4, sector 2, Bucureti

• Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabflă $ racord de canaiizare pe str.

EIev Stefan Stefănescu - - 1 sector 2, Bucuretľ'

Având în vedere cererea depusă de L ‚ înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1673355/23.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10521124.112018 prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de apä
potabiíă i racord de canaüzare pe str. Eĺev Stefan Stefănescu nr. St -‘54 sector 2, Bucuresti'
vă comunicăm următoarele:

1. Confórm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 BucureşU împreună cu planul anexă, Ąviz tehnic
definitiv nr. emis de Apa Nova Bucureti S.A., Clasarea notificării

nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Extras de cade
funciară pentru infomare nr Aviz nr emis de
Administraţia Domeniului Pubiic Sector 2, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor
tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia-Netcity-Telekom, Telekom

Romania Communications SA, Luxten, RADET, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în
realizare branament de apă potabilă pozat subteran cu Dn 4Omm (PEHD 50x4,5

mm) i Iungimea L= 4,0 m, care se va racorda din reţeaua pubhcă de apă potabilă existentă în

carosabilul din str EIev- tefarí tefănescu. Traseul bransamentului de apă potabilă
subtraversează partral carosabilul si trotuarul îďdrepti&I imobilului cu nr - ‚ până Ia căminul

de bransňmeiM care vä Ii amplásat în incinta •imobiLutui alimentat;, confóFm- planului ábexăia
din 10.05.2018.

realizare racord de canalizare pozat subteran, -execútat. din tuburi- PVC 200x5,9

mm SN8 i Iungřme L=7,&m, care se va Iegaîn-reţeaua públică de canalizare din beton cu DN

300 mm, existentă in carosabijul din str. EIev Stefan S[efănescu . Căminul de racord canal

proiectat va fi executat în incinta imobiluui, în proximitatea limitei de proprietate cu domeniu

public.
2. Urmare a verificării etectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pr

trotuatul din dreptul imobi!ului cu nr. din str. -EIev Stefąn Stefănescu există următorui

rn: :rial der. ologic
- 1 ex Ailanthus altissima sp (fals otetar) 0=25-30 cm, h=6-7 m (ocahzat !a Iimita de

proprietate stânga a imobilului alimentat, introtuar;
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- 2 ex. Acer sp. ( artar), 0=35-40 cm, h=7-8 m, in trotuar, Ia aprox 10 m i respectiv 5
m de lintita de proprietate dreapta;

- ¶ ex. Fraxinus sp. (trasin), bituipinaj. 0=15-25 cm. h=6-7 m, în incinta imobilului, ia
îimita de propňetate cu domenkil public.

in urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul Iavorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate.

Pe durata execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoareie condiţii:
-

- In proximitatea arboriidr menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemu[ radicular aI
materiaiuiuidendroiogic.

- in timpuL Iucrăńlor, executantui va Iua măsuri de protejare a rĎaterialuiűi
dendroogic din proximitatea lucrărfl, prin menţinerea distanţei săpăturiior Ia ceI puţin 1.0 m -

1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform standardeior si normativeior În vigoare,
inclusiv SR 8591/1997 ReţeIe-ediiitare subterane. Condiţii de amp!asara

- Este interzis secţionarea rădăciniloř ďepunerea pământului sau aitor materiale în
jurul arborilor sau rănireaĺruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor;diń dotare.

in cazůl în caré nu sunt respectate condţiiIe privind distanţa faţă de arborii menţionaţi,
• acetia pót fi puşi în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înciinare

• peste 4Q0 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendroiogic, Dacă ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. r

Dacă in timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din
proximitatea traseuiui, secţionându-se sistemul radicular aI acestora, executantui Iucrării este
obligat ca in ceI mai scurt timp să solicite defrisarea materiaLului dendrologic în cauză prin
revizuirea prezentului document. •

-

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui i starea iiţiaIă.

Tn perioada 15 ńoiembrie - 15 martie, preżentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iücru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordpnarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Nerespectarea ceior menţiönate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.- 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie aspaţiiior.
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 1 an deIa data emiterii. -

-
. OLBEĽÎÜIntocmit,

insp. DaVOlNESCU

Red D V / 3ex /26 11 2018 - prezentul aviz a fost postat pe sit uI PMB
http://w.pmbrohnstitutii/nrimaria/direcUi/directi mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe dala de

DIRECTÇR-EXECUTIV,

Sirn-Mariai%POPA

Bd. Regina ElEsatjţa nr 47, cod poştal 0513, sectcr 5, BucureştĘ Rcmánia
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CĂTRE,
S.C. APA NQVA S.A. BUCUREŞTI
Strada Tunari nr. 60A, clădirea Stefan cel Mare, et.6-9, sector 2, Bucuresti

în atenţia Đoamnei Magda Csaki -

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul iucrării: “Extindere reţea publică de apă potabHă pe strada Escalei, sector

2, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată

Ia P.M.B. cu nr.1673414123.102018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.10524/24.10.2018, prin se

solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Extindere reţea pubĺică de
apă potabiíă pe strada Escaiei, sector 2, Bucuretŕ' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ś/1 615796 din
11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexä (pIana 1 i 2),
Memoriu tehnic, CJasarea Notificării ./02.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Aviz de traseu L07.2018 emis de Administraţia Străzilor,

Bucureti, Aviz ‘8 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul PMB,

plan de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare i stradale), lucrărea se

va executa astfel:
- Extinderea reţelei de apă potabilă cu o conductă Dn 400mm FD i Iungimea de

L=850 mI, pozată subteran în carosabilul str. Escalei (tronson între str. Ţesătoarelor i Iimita

admnistrativă a Municipilului Bucuresti), cu racordare în artera de apă potabă Dn 100Dm (din

oţel), existentă în carosabilul din str. Ţesătoarelor. Traseul noii reţele de apă potabilă va porni

din intersecţia str. Escalei cu str. Ţesătoarelor (Iocul de racordare Ia conducta de apă potabilă

existentă), va continua prin carosabilul str. Escalei (pe partea nr. pare), va subtraversa str.

tefan Ciucă i str. Corniei, apoi va continua prin carośabilul str. Escalei (pe partea nr.

impare) până în apropierea C.F. Bucureti-Constanţa. Adâncimea de pozare a reţelei de apă

potabilă proiectate va fi de aproximativ 2,5 m.
Se va realiza subtraversarea C.F. Bucuresti — Constanţa, acestafünd punctul de

racordare cu reţeauade apă a OrauIui VoIunari. Lungimea subtra'Jeršării C.F, va fi de 3cřmI:
2. Urmare a verifřbării eiectuate pe teren în data de, 22.11.2018, s-a constatat că:
- în proximitatea traseuluide pozare a reţelei de apă potabilă proiectată, în-trotuarele

aferente imobilelor cu nr. pare / impare din str. Escalei, există arbori plantaţi în aliniamentul

stradal faţă de care se va păstra distanţa prevăzută în standardele i normativele în vigoare,

inclusiv SR 8591/1997 — Reţele ediI/tare subterane. Condiţü de ampiasare. -

- in proximitatea qropii de subtraversare a C.F. Bucuresti-- Constanţa există spaţiu
vc;1e neaienajat, cu vegc::tie cre::ută spontan.

In urma analizării Iocumentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor ie protecţie a spaţiilor verżi de pe

nr t7 rM nnçtl flIi nnr5 Rijciirpsti Rnmánia I I



teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat execuţiei
Iucrărîi mer)tionate, asţtel:

- n proximitatea arborilor/arbuştăor din proxmitaea traseului, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrolögic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iuamăsuri.de protejarea materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m- 1.5 m faţă de
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţeleedilitare subterane., Condiţii de ąmplasare.

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurularborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utflajelor din dotare.

ln cazul în care nü sunt respectate condiţflle menţidnate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificăriië
ultedoare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

J dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveU obligaţia înlocuířü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalodi eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Precizăm•că în baza acestuLayiz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aduceriiterenului Iaątarea.iniţială.

Beneficiarul i executantul Iucrării sunt direct răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţblor din prezentul aviz.

ĄvĄnd în vedere că realizarea Iucrărü cuprinde subtraversarea C.F. Bucureti —

Constanţa, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul C.N.C.F.R.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 375R/1 615796 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă (plansa 1 i 2), vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale.

Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

In timpul execuţiei Iucrării pe timp friguros (15 Noiembrie — 15 Martie), prezentul aviz va
fi insoţit de avizul de traseul aI administratorului terenului in care sunt menţionate condiţflle de
Iucru pe timp friguros, în baza Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b)
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţié a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

.

- OŁĐEQ?3

- Întocmit,
Insp, Daniela V NESCU

Red:DvJ3ex/2611.201S - prezentul aviz afost poslat pe site-ul PMB -

httn:i/wwwpmbroľinstitutii/primahaidirectii/directia mediu/avize arbori in censultare/avize arbori in consultarephQ
pe data de

Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, ccd poştal 050013. sector 5, Ducureşti, Rarnánia iaii
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Nr. 10526/1673447! Ô9CBEĽ L

Către : 01. Anton tefan — prin [ soiicită ridicârea exemplaruiui de
ia registraturaPMB -

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

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie e!ectrică a imobilului situat pe str. MedianeÎ

-‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dýs, mnřegistrată Ia P.M.B. cu nr. 1673447/23.10.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 10526/24.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

ëxëcutatea Iucrării. Alimentarea cu energie electrică a imobilulut situat pe str. Medianei

nr 8 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarëa Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor

de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urna

verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa

pe o lungime de 17m (pe proprietate privată), astfel:
• din cablul existent pe proprietatea imobilulúi ŕ,r. 8 Adin str. Medianei, pánă lä

aproximativ 6-7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

In urma analizărfl dosarului, 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 favorabil exécuţiei lucrăriläŕ menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie w
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului-Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se ëxecută iucrări de defrişare sau
toaletare. -

Prezentutaviz are termén de valabiftate 1 an de la data emiterH.r
DIRECTOŞJĘ)±VÚT1V, - -

Simona-[LĄ'aria3 I9OPA
- Intocmit:

SCA

Red:P.R./3ex.-25.1 1.2 - !uI av'z a fost pcstat pe sile-uI PMB
pe data de

6d Redna Etsabeta nr. 47 cad puştaIOSOOlS. ssctor 5, Bucumştt, Ronána -

-
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Direcţia de Mediu E
ROMANIA

-. T9IB-2Di I šA;ISÁToIM IMPOEUMÂ

Către : sc E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin — solicită
ridicarea exempIarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gosjîödăńre Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Meta!urgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 - -

Referitor Ia ĺucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Fraţii
Făgărăeanu i, sector 4, Bucureşti

@ Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1673442123.10.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10527/24.10.2018, prin care sohcitaţi avizui de specialitate privind
executarea iucrărfl: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Fraţii
Făgărăeanu nr. 1, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizeie/acorduriie

individuale ale deţinătorilor de reţeie edihtare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că
iucrarea se va executa pe o iungime de 25m, astfei:

. din cabiul existenVstâĺp&i iateřai tânga imobii nr..95 din str. Stoian Mihtaru, continuă
pe partea imobiieior cu nr. pare a str. Fraţii Făgărăseanu, până la aproximativ 2m
faţă de Iimita din partea dreaptă a imobiiului aľmentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în ahniament.
In timpui executărfl acestei Iuçrări aveţi obhgaţia respectării distanţeior minime faţă

de axui arborilor de 1—1 .Sm, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dréptuL arboriior din vecinătatea-traseului iucrării, săpătura se
va executa manuai sau utihzänd o tehnoiogie adapta!ă condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materiaiuiui dendrologic. ln timpui iucrăriior constructorui va
iua măsuri-de-prntejare a -materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în juŕul trunchiuiuL arboriiori. rănire&-ruperea ramuriior arboriior prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul eecuţiei poate fi secţiönat sistemui
radicLllar ai acestora, deĺrisarea arborilor în cauză se va efeçtua numai după obţinerea unui
aviz de speciafltate emis în baza unei sôlicitări punctuaie

Vă facenV cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemuF radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

P Prezăm c3 in ca • l in Cc e in urra ver cănior Lhenoare (24 •uni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exempiarelor uscaté i suportareá contravaiorii
eventualior prejudicH produse prin păbuşirea acestora.

Rd Ppninn FIiçhpfn nr 41 črwl nntąl flaćXU i sActnr a RucurnsŤi. Pnmănia

Nr. 10527/1673442!

LeiiI



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate - - .— ... -

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soflcitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obflgaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
!n perioada 15 noiembrie - 15martie, prezentul aviz estďvaiabil numai însoţit de

acordul administçatorului domeniuiui publíc în cäre se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros; conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de
infrastroctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriui Municipiului BucureU".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va Fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, flt.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:

onar

4"—

- ----6
- -

• -

Red:P.R.i3ex.26.1 1.2018- prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB - -•

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

L
L
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu r

Nr.10565,16736581..

- CĂŤRE,
S.C. ENIGE ROMANIA S.A.

prin

C - l

-

S.C.GINICONS.R.L
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti ‘

--

Spreştiinţă: .. .

ADMiNISTRAŢ1A STRAZiLOR BUCUREŞT1
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Q Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturale pe str. Gherghiţei •. -

sector 2, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.

GINiCON S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1673658/24.10.2018 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.10565/25.10.2018, prin care se sohcită emiterea avizului de speciaľtate

privind executarea iucrării “Branament de gaze naturale pe str. Gherghiţei nr.
sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat,de Urbanism nr. “ din

30.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu planul anexă,

Memoriu tehnic, Ordin de iucru nr emis de Distrigaz Sud Reţele,

Titiu de proprietate nr. eliberat în data de 20.07.2007 de instituţia Prefectului

Municipiului Bucuresti, Certificat de motenitor nr. ‚ Aviz de traseu

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuaie şmise

de deţinătorii reţeielor tehnico-edihtare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,

_ Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Radet, Clasarea notificării

nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, pian de

încadrare în zonă), iucrarea constă în
. reahzare branament de gaze naturaie din PE 100 SDR1 1 Dn32mm, pozat

subteran în dreptul limitei de proprietate din partea stângă. a imobiiuiui ahmentat i va

avea Iungimea de 11,0 m (lOO m in proiecţieorizontală). Branamentul proiectat va fi

racordat în conducta de gazď naturale OL O 20", existentă în carosabilul -din

str.Gherghiţei (conform planului anexă ia CU), perpendicuiar pe acëasta. La capătui

branamentuiui, adâncimea de montare va fi de 0,5 m. Dimeniuniie gropfl de sudare

pentru cupiarea ia conducta existentă vor fi: 1,2 x 1.0 x 115 m, Postul de regiare

măsurare se va rnonta Ia Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmaŕe a verificărfl efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat

că la iimita de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat, în trotuar există

-pkandă cu IăţDa de C,8 m, in care cunt lco2lizate-plante perenei 2 ex. arbori -

puieţi cu (0<7 cm) din specia Salix (saicie).
In urma ana)izărű documentaţiei depuse i a verificăriioř din teren, în• conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

OA fl.i... CIikf, A7 ‚%nclI flRflhll çcrtnr R,,riirpçti Rnmn&i iai kU



pe teritoriul Múnicipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat
execuei lucrării men)ionate, astfel:

• ln proximitatea arborilor (puieţi) iocalizaţi în piatbanda din trotuar săpătura
se va exeouta manual sau utilizând o tehnologie adaptată ondiţiilor din teren oare să
nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- In impui Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manual) Ia ceI puţin 1-1.5 m
faţă de arbori, respectând standardeie si normativele în vigoare1 inclusiv SR 8591/1997-
Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare.

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale in jurul arboriior sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajeior din
dotare, reducerea suprafeţei platbandei din trotuar.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrăr[ de defrişare sau de
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţiaiă.

ĺn perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul. aviz va fi însoţit de avizul de
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt
menţionate condiţflle de Iucru pe timp .friguros prôzentate în Anëxa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

• nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediliiare i stradaie) de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz estďemis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. - emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre heschimbare.

Pentrworice nwdificare apărută în traseui Iucrărh ulterior emiterU acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrării.

Având în vedere că traseul Iucrării este situat în raza de protecţie a sitului
arheologic “Pipera Andronache" care este cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015
— Municipiului Bucuresti, Anexă Ia Ordinul Ministerului Culturii nr 2828/2015, respectiv
ia poziţia 59-64, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionaie.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
2,

-
“ęy"..

- Întocmit,
-

•. insp.Dani VOINESCU

Red:Đ V../ 3exJ26.1 1.201 s prezentul aviz a fost postat pe siIe-u PMB

http://www.pmb.roîinstjtufjj/pdmariafdjrectjj/djrectja mediu/avizo arbcri in consultare/avize arbori in consultare.php
pedatade Ç3Lu
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54 Rena Eksateta nr. 47. ccd poşta] 05CC13, sodor 5, Bucureşti, Rcmăra I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu f

Nr.10682 /
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CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: - —

ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor ĺa Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe Drumul Regimentului

-
- sector 1, Bucuresti"

L

Avänd în vedere cereréa depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1675254/29.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr10682/30.10.2018, prin

care se soiicită emiterea avizului de'specialitate privind executarea lucrării “Branament
de gaze naturale pe Drumul Regimentului nr.24-28, sector 1, Bucureti", vă comunicăm

următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemţil de distribuUe gaze naturale

nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Contract de donaUe autentificat

cu nr. de Notar Public Mănéscu (rina-Angela-Ioana, Aviz de traseu

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize

individuale emise de deţinătorh reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie

Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Luxten, Telekom Romania Communications S.Aj,

Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în
. realizarea unui bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din

PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 3,5 m (2,5 m + 1,0 m raiser) i a unui post

de reglare-măsurare aferent. Bransamentul nou proiectat se va racorda Ia conducta de

gaze naturale cu Dn 180 mm existentă în str Drumul Rëgimentului, iar traseul acestuia

va traversa parţial carosahilul i trotuarul din dreptul imobilului u nr. ‚ Ia 25,0 m de

Iimita de proprietate din partea de stângă a acëstuia:
2: Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat

că petraseuljucrării sau în proxirnitatea acestuka nu există arborUarbuti p)antaţi.

- In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, înconforřnitate

cu H.CG.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de

pe teritoriuf -Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrării menţiônate. - - -: -

• :-
-
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p
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• -
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Precizăm că în baza acestui avz nu se executä Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea luorărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului la starea iniţială.

In perioada 15 noięmbrie - 15 martie, pręzentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică conditule de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobareä
“Norme!or pentw. avizarea, autorizarea, coordonarea i execuJia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Prezentul aviz este emisîn baza şi cu respectareä celor specitšcate în Ceńificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului i
Bucureşti impreună cu planul änexă,3 vizat spre neschimbare

Pentru orice modificare apăruă1n traseul Iucrării ulterioŕemiterii acestui aviz, ĄVëţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte dëmncejerea exöcuţiei lucrării.

Nerespeçtarea-celor menţionate în prezentul• aviz va fi sancţionată conform art.4, 11Ł
b) diń Anexd nr. 1 IaH.C.G.MB. nr 30412009 privind aprobarea Normelör de protecţie
a spaţiilor verzi dě pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data émiterii.

r -

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:O.V.J 3ex./2L1 1.2018 - prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB - -

r http /Iv Â,Qmb roflnstitutűpnmari&direct directra rređTwavize arbon in cçnsuitam/aţ,ize awoďn consultare php üEĽlilbpoda!ade
--

‚-- -‚._

Simona-Mariana POPA

j -

--

Întocmit
Inśp. Daniela V%U

- Ĺ

-: :1 -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
‚9; sApeMn-.J -
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Nr.10683 I 1675255!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevarđul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucureşti

Referitor !a !ucrarea: “Bransament de gaze naturale pe Drumul Piscu Cerbului -

sector 1, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1675255/29.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10683/30.10.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrăhi Bransament

de gaze naturaĺe pe Drumui Piscu Cerbuiui nr.26-28, seclor 1, Bucuresii", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr.246/2ITEIDD/P/30770 din 24.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucurefl
împreună cu planui anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces ia sistemui de distribuţie

gaze naturale emis de Distńgaz Sud Reţele, Extras de carte
funciară pentru informare pentru imobil ‘, Aviz de traseu

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie

Muntenia, Luxten), Clasarea notificărfl -— emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, plan de încadrare Tn zona), Iucrarea constă în

. realizarea unui branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune,
din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 8,0 m (7,0 m + 1,0 m riser) si a unui

post de reglare-măsurare aferent. BranamentuI nou proiectat se va racorda Ia
conducta de gaze naturale cu Dn 125 mm existentă în str. Drumul Piscu Cerbului, iar
traseul acestuia va traversa dwmul de pietri in dreptul imobilului cu nr.26-28, Ia 15,0 m
de Iimita de proprietate din partea stângă a acestuia, până Ia postul de reglare
măsurare ce se va monta în firidă, cu acces din domeniul public. Adâncimea de pozare
a branamentuIui de gaze naturale proiectat va fi de 0,5 -0,9 m.

2. Urmare a veriřicărfl efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat

că pe traseui iucrărü, ia iimita de proprietate cu domeniui pubiic există o suprafaţă de

spaţiu verde cu Iăţimea de 2,5 m, neamenajat, cu vegetaţie crescută spontan (cu
@c7cm) i arbuti din specia Rosa (măce).

In urma analizăhi documentaţiei depuse i a verificăhlor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

Bd. Regna EIabeta rt 47. cod poştal 050013. seclor 5. Buaxeşh. RomáIa

TeI: 021305.55.00
hhp:Jhvww.pmb.m



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabfl numai însoţit de
acordul administratoruiui domeniului public în care se specifică condiţflle de iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti'.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui
de Urbanism nr.246/2ITEIDD/P/30770 din 24.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

S imon

ĺntocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

1'
Red:D.V..I 3exi27.1 1.2018 - prezanlu) aiz a fost postat pe site-ul PMB

http:j/.pmb.roľ,nstjtutiijprimańaţdjrectii/đirectia mediuiavize arbori ‚n consultareiavize arboń in consultarephp
pedatade

Bd. RegÎa EIabeta nr. 47, cod poşlal 05C013, sector 5. Bucumşlŕ, Ron*a
TeI: 021.305.55.00 iit. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULÜI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
..

ROMANIA
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Nr.10884/1677231ĺ -

-

CĂTRE, -

APANOVA SA. BUCURETl
StrarM Tunari nrr. 60,4, Clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2, Bucuresti - -

Spre ştiinţă: -

ADMINISŢRAŢIA DOMENIUŁUI PUBUC SECTOR 1 i
Bulevardul Poligrafiei nrÁ, Sector 1, Bucuresti

Referitor ía Iucrarea: “Branament de apă potabflă î racord de canal pentru
‘ímobflul din strada Poiana Codrului ‚sector 1, Bucureti" -

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA S.A. BUCURESTI, înregistrafă

Ia P.MB. cu nr.1677231/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr10884/06.11.2018,

prin care se solicită emiterea avizului de speciálitate privínd executarea Iucrării:
“Branament de apă potabUă i racord. de canal pentru imobilul din strada Poiana

Codrului ‚ sector 1, Bucurëti", vă comunicămurmătoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr

emis de Primăria Sectorului l Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia

• Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificărh nr, emisă de Aenţia

— pentru Protecţia Mediului Bucureti, Contract de vânzare-cúmpărare autentificat cu

nr. de nóťar public Pisano Claudia Elena, avize índividuale emise de

deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia,

.Netcity-Telekom, Luxten, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în
• realizare branament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn

20 mm i Iungimea L= 5,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă

Dn l OD mm, existentă in carosabilul din strada Poiana Codrului. Traseul

branamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţia( carosabilul i trotuarul din

dreptůl imobilului cu nr.1, până Ia cărńinul dé branament existent în incinta imobilúlui,

! Ia max..2rnde limita-de proprietate cu domeniul public._
• realizare raöord de carVal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu

Iungimea de 7,0 m, care.se va Iega Ia reţeaua de canalizarepublică Dn 300 mm din

beton, existentă pe str. Poiana Codrului în carosabil. Traseul racodului de canal va

traversa de asemenea, carosabilul s irotuarul în. dreptul imobilului cu nr.1, în

proximitatea Iimitei de proprietate stânga a acestuia, până Ia căminul de racordexistept

in incinta imobilului.
2. Urmare a verificärH efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat

că pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr, l din str Poiana Codrului există spaţiu verde

sub farmă dc platbandă cu Ľmea de 0,5 rn i vegetaţie tip gazon.
Ín urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Iaiipd nnşnn FIi2hntn nr fl nM rwiçt,l nsmi 3 serlnr 5 RucuresU. România



spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
- execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în bazä şi cu respectarea celor specificate în
Cedificatul dé Urbanism nr din 14.O8.2OlBemiś de Primăria
Seötorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare

• Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuiri[acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în carese specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19;04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizareä, coordonarea i execuţia lucrărilor ďe
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municlpiului Bucureď_

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Ii sancţională conîor?n
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
prötecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

SimonaĄé)ia"ná ROPA -

ĺntocmit,

-

•t

Insp. Dani%NESCU -

Hed:D.V../ Sex.i29.1 1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB

httpJ/w.pmb.roRnstituIiŕŤprimaN&directii/directia mediWavi2e arbori in consultare/avize arbóri ‘in consultato.php

pe daIa de

hzII

i
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Direcţía deMediu -

ROMANIA

Nr.11335116829251 -

Către:
SC TITAN PROJECT DEVELOPMENT SRL - prin DI. . -

soiicită rJdicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştflnţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

întrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

ReferItor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturaló .şi branamente pe

Drumul Gura Crivăţului, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr."1682925/21.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11335/22.11.2018, prin cäre solicitaţi ävizul de speóialitate privind executarea

Iucrării:,,Extindere reţea de distr[buţie a gazelor naturaĺe i branamente pe Drurhul Gura

Crivăţului, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu

emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren in data de 23.11.2018,

s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 234m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, in apropierea

intersecţiei cu Drumul Gura Caliţei, până în dreptul imobilului bransat, imobilul nr. 33

din Drumu!Gura Crivăţului.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegétaţie spontană.

ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior-emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La ĺinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,

conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea

--‘
“Normelor pentru aviźarea, autorizarea, coordonarea i. executia Iucrărilor de infrastructură

(tehnico-ediIitare'i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurett'

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate- va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind- Normele de protecţięa

-spaţüĺor verzi de pe teritoriul Municipiului .Bucureşti. - - - -

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DJRECTOREX%ďÚuIv,.. .. --

Simona-Marjäna POPA
- -

-
- Intocmit:

Red P R I3ex 29 11 201 a fDsl postal pe sile uI PMB O 4 DEpe data de %.%Ü1O...

d. Reaina Eţkabeta nr. 47. cod poştal 05G013 sectar 5, BJcureşti Romăna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
‚9" ?Ol& sAEÄ:OQ.M MoUNÂ

Nr.4909,8049,1 150111631836,1652388,1684858 \

CĂTRE,
IMSAT GROUPE S.A
DIRECŢIA INS TA LA ŢII I AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT URBAN
Bulevardul IuJiu Maniu nr 7, corp R, et, 3, sector 6, 061072, Bucureti

Spre tflnţă: -

DIRECŢIA DE QOSPODARIRE LOCAM SECTOR 4
B.dul Metaĺurgiei nr 12-18, GrandArena ‚ et. 1, sector 4, Bucureti

Obiectuĺ ĺucrării: «Lucrări de inlocuire stâlpi deteńoraţi — conform CPV 452 62 000 -1
Subsecventul pe Bulevardul Alexandru Obregia, sector 4'

Având in vedere solicitarea dumneavoastră, inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1631836/O8.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4909111.06.2018 i compleiaiă cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1652388120.08.2018 i nr.1684858/28.112018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8049121.08.2018 i nr. 11501/29.1l.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Lucrări de iniocuire stâĺpi
deteriornti — conforrn CFV 452 62 000 - Subsecventul nr. 1, pe Bulevardul Alexandru Obregia,
sector 4", vă comunicăm umiătoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism - din
03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Rucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea NotiHcării r 5 emisă de Agenjia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie —PMB, Aviz de principiu emis de Direcţia
Generală Urbanism i Amenajarea Teritoriului — PMB cu anexe aferente, Aviz de traseu
nr.1 92/P1 8/4152/05.11.2018 emis de Direcţia de Gospodărire Locală Secłor 4, Avize
individuale emise de Apa Nova Bucureşti, R.A.D.E.T, Disttigaz Sud Reţele, Telekom Romania
communications SA, R.A.T.B, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, PIan de încadrare zonă)
Iucrarea constă tn:

. înlocuirea unui număr de 28 stâlpi deteńoraţi, necesari pentru susţinerea reţelei de
contact - tramvaie i trolebuze existente pe B.dul AI. Obregia, prin execuţia Iucrăriior de:

— execuţia íundaţülor noi de beton pentru noile poziţii ale siălpilor;
— montarea pe noile fundaţii a stâlpilor noi, in trotuare, dispusi în aliniament

bilateral, Ia Iimita trotuarului — conform certi&atului de Urbanism menţionat mai sus i a
planului anexat Ia acesta;

— montarea corpuńlor de iluminat I a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel incăt
să fle asigurat fluxul Iuminos necesar pentru siguranţa traficului auto i pietonal pe timp de
noapte;

— racordare noilor stâlpi Ia reţeaua electrică — mutarea reţelei de contact pe noii
stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;
Stâlpfl RATB ce vorfí inlocuiţi inlocuiţi pe Bulevardul Alexandru Obregia poartă numerele:

5,6, 7,9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 60, 61.
81, 88. Total 28 de bucăţi.

Bd. Regna ElabeIa r.- 47, cod poştal 05C013, sedor5, BucureşlĹ Racnáua

TeI. 0213C5.55.oa
http/Mwwpmb.m



Săpăturile aferente montării/demontărü noilor/vechilor stălpi se vor executa manual.
Conform anexelor Ia avizul de principiu emis de Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea
Teritohului — PMB, se va păstra o distanţă de min, 1,5 m între peretele fundaţfllor stâlpilor i
trunchiul arborilor din proximítatea Iucrării. Fundaţiile stâlpilor tip RÂTB au următoarele
dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxxH).

urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 21.062018 s-a constatat că in
proximitatea stălpilor ce urmează a fÍ inlocuiţi există arbori plantaţi in alveole.

în urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Norm&or de protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat execuUei Iucrării
mentionate, astfel:

- Operaţiunea de pichetare a Iocului de montare stâlpi RATB noi se va executa
numai in prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de
inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 41 08.

- în proximitatea arborilor menţionaţi, pichetarea fundaţülor se va face astfel încât
amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarealdistrugerea coronamentului
arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum i păstrarea distanţei
minime đe 1,5 m faţă de arborii menţiona mai sus (conform anexelor la avizul de
principiu emis de Direcţia de Urbanism) & conform SR 8591/1997 Reţeíe edilitare subterane.
Condiţii de amplasare. Totodată, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzătoń de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ultehoare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea matedalului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

ln baza acestui aviz nu se executâ Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială, inclusiv p!antarea gazonului
(acolo unde este cazul).

- Dacă in timpul execuţiei, soluţia de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi
de RATB nu permite protejarea sistemului radicular aI arbońlor sau coronamentului, existând
riscul secţionării/deteriorării acestora, execuţia Iucrărilor va fi oprită i reluată numai după
obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce
va fi emis in baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certiflcatul de
Urbanism nr.283R11613583 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă, Pentru orice modificare apărută în traseulĺamplasamentul IucrărH ulterior
emiterh acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de inceperea execuţiei
Iucrărü.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia i
va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Si POPA

Red:D.Vi4ex. 03.12.2018- prezentu föél poslat pe sile-uI PMB
http:Uw.pmbro/instiIutii/primari&đirectüí rcctía mediu/avize arboń in consultareíavîze arbort in consullare.phD oY 12..!'pedatade

Intocmit,
lnsp. Daniela VOINESCU

çJ

Bd. Regiia EIabeta ‚r 47, ad pcştaIO500l3, sector5, Bucureştí. Romäi
TeI: 021.305.55.00 Wt 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• .• .•: ‚.:
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ŘOMÂN IA
sĂpoAio, .ţpniuwA

Nr. 6854, 113541I1645129, 168309211

Către: SC APA NOVA BUCURESTI SA
Strada Tunari nr. 60A, clădirea Stefan ceI Mare etajele 6-9, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: Compania Naţională đe Autostrăzi i Drumuri Naţionale din România
SA
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Bransament de apă potabŰă pentru imobilul din oseaua Bucure$i
Ploie$ii $ sector 1, Bucureti

Referitor Ia petiţia dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 16451291/23.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 68541/24.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1083092//22.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11354//23.11.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Branament de
apă potabilă pentru imobilul din oseaua Buoureti-P1oieti nr 139A, sector 1, vă
comunicăm următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. 30/2TEIDD/B/48444 din
19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Tmpreună cu nlanul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti) branamentuI de apă potabilă se va executa
pe o Iungime de 3m i se va Iega în conducta publică de apă potabilă existentă în dreptul
imobilului;
- urmare a verifîcăńi efectuate pe teren in data de 27.11.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrării.

In urma analizărfl documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
m enţionate.

La finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certificatului de Urbanism

nr 30/2TEIDD/B148444 din 19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul
anexă, vizat spre nescI-nje i are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE iTW n.lSimona-Mariana Ov EUiU ;
9

Red: C.IJ3ex — 05.12.2018 prezentul avĺz a fast posial pe site-ul PMB /
httpJJw.pmb.roťinstituIiiIorimari&direcUUdirecLîa međiulavize arboń in cunsultarelavize arboń in consullare.php ‘1 (gí/
pedatade
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Direcţia de Mediu
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ŘOMÂN IA
1910 2916 I SÁ9EÄTDPrM IMP9EL'NÁ

Nr. 6468, 11193111642632, 168162311

Către: SC IRIGC IMPEX SRL
Strada Afluentului nr. 14, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
Bulevardul Poligraťiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: Bransament de gaze naturale pentru imobflul din strada Abrud nr.
-

.‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1642632//13.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 6468/116.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1681623//16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11193//19.11.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Branament de
gaze naturale pentru imobilul din strada Abrud nr 124, sector 1, vă comunicăm
următoarele:
- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 154/6TEIDD/N18388 din
25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre
neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificărü â emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m
perpendicular pe imobil, Ia distanţa de 3m faţă imobilul nr. 122;
- urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că nu există
vegetaţie pe traseul Iucrărfl.

In urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiílor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

La finaflzarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü acestuia, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este realizat în baza şi cu respectarea Certiřicatului de Urbanism

nr. 154/6TEIDD/N18388 din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 impreună cu
planul anexă, vizat spre neschimbare i are termen de valabilitate 1 an de Ia đata
emiterii.

DIRECTOR EXEÇUTIV,
SimonaMarjańäPQRA

ĺuj, n'Ę3\ Intocmit(ĺi Ć&(TĄ \\ claudia Iętçătescu
ĐE MEÓIU .)J -

Red; cI./aeĄ\-°t5.12.2018 pmzeq4aviz a fost postat pe site-uI PMB ľ
hUpJI.pmbkfinstiIutii/phmpńirectiiJdirectia mediu/avize arbori in consuharelavize arbcń in consultare.oho
pedatade
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia đe Mediu

i t OEQ 1Q1

.t;

Nr. 10110,1118911669327, 16813851

CĂTRE,
&C. ELMONT&R.L.
Bulevarduĺ Oaspeţilor nr. 2M, sëctoť 1, 8ucureti

Spre ştiinţă:
AĐMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞ11
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Scopuĺ Iucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a clădirfl de bkouri situată
Bulevardui Dacia nr. 169, sector 2, Bucureşti"

Având în vedere sobcitarea depusă de S.C. EL-MONT S.R.L, inregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1669327/11.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1O110/12.10.2018 i completată cu

documentaţia inregistrată ia P.M.B. cu nr.1681385/16.11.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu

nr.11189/19.112018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea

Iucrării “ Alimentare cu energie eĺectrică a clădirű de birouri situată în Bulevardul Dacia nr. 169,
sector 2, Bucuretř', vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu

]ustificativ, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti,

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediu(ui Bucure$i,

Aviz tehnic de racordare i Fia de soiuţie nr, emise de E-Distribuţie

Muntenia SA, PIan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de

incadrare în zonă), lucrarea contă în:
Extindere reţea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice pe un

traseu de Iungime 150 m, pe domeniul pubbc, de ia Iocul de manonare până Ia noui PC —

punct de conexiune, ce va fi amplasat în incinta imobilului din b.dul Dacia nr. . Traseul

reţelei elec(rice propuse va fi: de Ia Iocul de manonare ( în trotuarul din faţa PT 4437- existent

pe terenul imobilului nr. )‘ va continua prin trotuarul nr. impare din str, Mihai Eminescu

până în dreptul imobiluiui cu nr, unde va subtraversa carosabilul str. M, Eminescu i va

continua pe trotuarul nr. impare din aceeasistradă până in dreptul imobiiului cu nr. din

b.dui Qącia,ia PC ce va fi amplasat pe proprietat&. Pożařea cabluiüi elëctYić se va realiza în

anţ de Iăţime 0,4 m i adâncime de 0,8 — 0,9 m in trotuar.
— 2. Urmare a vizitei efectuate pe teren în data 22.11.2018 s-a constatal că în

proximitatea traseuiui iucrării există material dendrologic:
- 1 ex. Aceř sp. (artar), O 45 cm, h=Bni, kícalizatin alveola din trotuar, în dreptul

imobilului cu nr. din str. M. Eminescu; -‘

- 1 ex. Acer sp. (artar), O 30 cm, h=7-8m,łocaIizat în-alveoiă în dreptul hmitei de

proprietate dintre imobilele cu nr. din str. M. Eminescu;
Lăţirea trotuarului ese de 1,5 — 2,0 m.
În uŕma analizării documentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verżi de pe teritoriui

1:

PĄ ĘIihgt nr fl rrwlrwçtnIflÇ(nh1 sadńr5. Bucuresli. Ramânia
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabii conditionat executiei Iucrării
mentionate. astfet

- În proniitatea mateńalului dendroloď.c din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utihzând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui rađicular aI materialülui dendroiogic.

- ĺn timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a matetialului
dendrologic din proximitatöa Iucrării, prin menţinerea distanţei săpăturiloŕIa ceI puţin 1,0 m — 1,5
m faţă.de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitaresubterane. Condiţii de ampiasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arboreluisau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate cĎndiţhle menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic;

- Dacă IaverificărHë ultärLoáre (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat

- pe traseui Iucrării, aveţi obligaţia îniocuirii
exempiareior uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestom.

in baza acestui aviz nu sa execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finaľzarea iucrărfl aveţi obľgaţia aducerii terenuiui ia starea iniţiaiă.

Prezëhtul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planui anexă - vizat spre neschimbare.

-

Pentru orice modificare apărută în traseui iucrării uiterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Prezentui aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i
Identităţii Nationale, iar în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie va fi însoţit ęi de avizui de traseul
aI administratorului terenului pe care se efectuează Iucrarea în care sunt menţionate condiţflle
de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

r r -

Întocmit, ŕ
!nsp. Daniela VO$JESCU

Red:D.v.Jaex./0312.2018- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB r - r -

httpĄwpmbroRnstiMi/pńŕnada/đirectü/directia medksía'jize arbod in ěüttăç7äviz arbđń in consuttaréphp
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim POPA

- p
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Direcţia de Mediu .

ROMANIA
--

I96 i3Lfl L&TTU iSnaná

Nr.10460,10779,11173 /1672970, 1675950, 1681232! -

CĂTRE,

Spre tHhţă: -

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC .SECTOR 2 --

os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti ..

-

Referitor Ia Iucrarea: “8ranament de apă potabilă .şi racord de canalizare pe
str. Dascălului - ‚ secWr 2, Bucuresti"

Referitor la cererea depusă de . ‚ înregistrată

Ia P.M.B. cu nr.1672970/22.10.2Q18 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10460/23.10.2018,

completată cu documentaUa înregistrată la P.M.B, cu nr 1675950/31.10.2018 i nr

1681232/15.11.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.10779/31.10.2018 i nr.

11173/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind

executarea Iucrărfl “Branament de apă potabflă .şi racord de canalizare pe str.

DascăIuIui nr. 74, sector 2, Bucure.şti", vă comunicăm următoarele:
1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

13.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz

tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova Sa Bucureti, Mempriu

justificativ, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. - de Nqtar -

Public-Ionel Trăstaru, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public

Sector 2 Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare,

Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de apă potabilă pozat subteran, cu Dn 30 mm

Iungime de 4,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în

carosabilul din str. Dascălului. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează

parţial carosabilul ş trotuaruF îndrëptul imobflului cu nr. ‚ până Ia căminul de
- - branamentcare-vafiampIasatîn incinta imobilului alimentat, Ia maxim-20-deiimita

de pro5hetatacu-doriieniuI public;
realizare racord de cana)kzare pozat subt&an, de lungime 6,0 m,. Hcanál=

1,75 m, Hcr=1,5 m i pantă 5%, care se va Iegă în reţeąua publică de canalizare

existentă în carosabilul din str. Dascăluĺui, în zona mediană. Traseul racordului de

-.

- canalizare proiectat va traversa parţial carosabilul i trotuarul aferent imobilul cu

nr până Ia căminul da racord ce se va amplasa în incinta imobilului, Ia maxim 2 m
de limita de proprietate cu domeniul public.

2. urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 27.11.201 & s-a constatat

că pe traseul ;ucrărü sau în p-oximitatea acesuia nu există vegetaţie.
In urma analizărfl documentaţiei depuse-i a verificăriloť din tęren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

-.M.-.,&InrSg111 Pnrnnii Igr% I il



spáţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
Iavorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precjzăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obIigaa aduóěrii terenului Ia starea
iniţială.

In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de
traseul aI administratorului terenului pe care se éfectuează Iucrarea în care sunt
menţionate condiţüle de Iucu pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia
H.C.G M.B. nr.220/201 B pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea,
coordonarea Fexecuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Sucureti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea. celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anex&, vizate spre neschimbaře.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aýerobIigaţiä solicitării revizuirił inainte de începerea execuţiei lucrării,

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arŁ4, lit. b)Sn Anexa nr, 1 Ia H.Ç.S.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,

Insp. Daniela V9INÉSCU

D

J

Red:Dv./ 2ex./03.12201 8 - prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB

htlp://wwpmbr&nsUtutii/rjmaria/directii/direçţřa mediWavize arbori in consultar&avize arbod in considtaraoho

pedatade.Đqj.2t)(g

DIRECTOR EXECUTIV,

$im na POPA

Bd. Regina Efisabeta nr. 47. ccd pcştal O51I3, sector 5, Bucureşti, Romănia
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Spre ştiinţă:
Administraţia străziIor Str Domniţa A cuţa nr. 1, sector 1 .-

Referitor Ia Iucrärea: Branşament de gaze naturale entru impbflul situat.• e
str Gherghiţei ‚ sector 2, Sucureşti -

Referitr Ia cerea dvs.; înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1674430/25.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10603/26.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Gherghiţei
nr. 76, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memodului tehnic1 Clasarea Notificăńi nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificărU efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 1O,70m, astfel:

• din conducta existentă în carosabitul str Gherghiţei, perpendicular, până Ia Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• tără afectarea vegetaţiei existeńte în platbanda aferentă trotuarului traseului.
in iimpui executării acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor/arbustilor de 1-1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţű de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriIor/arbutiIor din vecinătatea traseului Iucrării,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care

O să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl
va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă;de arborii din vecinătatea sa şi în timpu[ exěcüţiei poate fLsecţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua num& după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut čă în cazul în care este secţionat sistemul radiculér al
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucră!or) se constă üsc&ra sau prăbLrea unor arbori aflaU în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelo( uscate şi suportarea contravalorH
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

‘)Q î:
I;:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1O6O3kE*4 ‘,
1 11DE& 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiočei nr 11, sector 2

o
Ö
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil exeäuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută: nlterior emiterii prezentului aviz avôţi obligaţia
solicitării revizuirii avizuiui înainte de înÇeperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială. -

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiilá de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureiit

Nerespectarea ce]or menţionate în prezentűl aviz đe spec]aiitate, va Ti sanctjonată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele- de protecţie aspaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b. -

Menţionăm că în baza acestui aviz nu śe execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentulaviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- PÂ -

Red:P.RJ3ex.-04.12.2018 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
- )

pe data

Întocmit:
pSCA

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod pcştal O5l3, sector 5, Bucureşti, Romänia
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Nr. 10604116744291 11. UEL UW

Către:SCÁVJ PROĐ GRUP SRL
Str. Ghiocetnr. 11, sector.2 -

Sprfltiinţă:
- - -

ADP Sector 2 - Şos. EIectronioü nr. 44, śector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de găze natuŕaĺe pentru imdbîlul situat pďstr. Menţiunü
- r ‚ sector2, Bucureştť - - -

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1674429/25.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10604/26.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobdul situat pe str. Menţiunë nr

O 97 F, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individualë ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz favorabil ëmis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efëctuate pe teren în data de 23.11.2015, s-a corfstatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

! în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Buäureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru ori&e modificare apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţj obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

Q acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţhle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
ińfrastructură (tehnico-edilitare i stradale)de pe teritoriul Municipiului Bucureti"

Nërešpectarea celor menţionafe în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit b din Anexa 1 Ia H c s M B nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

•
•- spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrăn đe defrişare sau
toaletare.

-:- :--.--

-‘--

PrezentnLavi7are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR/ÂJTIV
Simona-M&°ia2ripA j -- • - Întocmit

•
-

ReďP.R.i3ex.-04.12.2018 - prezentul avíz a fosţ pastat pe site-uf PMB ř 7' i
pe data de .ťJ'

- - - . _‘. . ‚ .rUO4

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O513, sector 5, Bucureşu, Románia Z%_ ‘J
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

- -

B ÇLZ3TQIM BPEL2!.LS -:

NrlO6O5Il674427IĹt20W - -

Către:SCAVIPRODGRUPSRL
Str. Ghioceinr. 11, sector 2 -

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

-

Referitor Ia Iucrarea: Branşąment de gaze naturaie entw imobiluí situăt pe str. Tu.şnad
‚sečtor 2, Bucureşti

Referitor Ia vererea dvs., înregistrată 1a P.-M.B;-cu nr.1674427/25.10.2018 şi ia

O Direcţia de Mediu cu nr. 106ď5/2610.2018, princare solicitaţi avizul de specialitateprivind
executarëa Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobiüil situat pe sţr. Tunađ
iii-. 40, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚

cĎ planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor‘de

reţele edilitare, aviz favorabil ernis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 8,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Tusnad, perpendicular, până Ia aproxinativ
O,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minirtĺe iaţä

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii deampĺasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorui va

L Iua măsuri de prôtejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul În care yeţeáuą.de branşare nu i5öaté fi modeIată" in scopul 1nenţinerii
distanţei faţă de arborü din vecintatea sa şi în timpuI execuţi&poate fi secţionat sstemui

radicular al acestora, defrişareaärborilor în cauză se-va efectua numai după obţinerea unui
aviide speciälitate emis în baza unei solicitări punctuale.

• Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
• metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile. --

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaflzarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborř aflaţi în apropierea traseului

4L.
lucrării, veţi -wea oigaţia 7nIocu,i exernplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate

Bd Recina Elisabeţa nr 47 cod ooştal O5)13 sector 5 Bucure$b Roman,a 1''%A I



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl reviiuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor.;.

• La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia sťarea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifiö condiţiile de Iucru pe timp
• friguros, confo celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGM 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autoriza'rea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriut Municiiuiui Bucureti".

Nerespectareâ celor .menţionate in prezentul aviz de specialitate, 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, IÎt.b. -

Menţ]onăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defń4are sau
toaletare. - - -

Prezentul aviz are termen de valabilitate- 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOF,EXĘCUTJV, .

Simonâ-ęŕknabĄ
1'g ď -k_ -

Întocmit

- .

InsP.RaPA,SCA

- o
-.

. o

Red:P.RJ3ex.-04.12.2018 - prezentul aviz a fdst pöstat pe site-ul PMB - -

‚ ?
pe data de .V-/Â.R
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

-
‚1a-rpl wrJ,.a

Nr. 106Q7116744211 -

Către : SCAVIPROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 -

Spre ştiinţă: -

Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturalepením imabflul situat pe str. Dimitrie
Pompei (cam nefam), sector2 Bucureşíi

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1674421/25.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10607/26.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dimitrie
Pompei nr 5, bL nr 3 cam nefam,), sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tęhnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

Q individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor,
aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa ie o Iungime de 5,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul aIeU Iateral stânga bloc nr. 3, perpendicular,
până Ia Iimita din partea dreaptă a blocului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analîzării dosarului, în contormitate 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aduceŕii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediliiare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de spécialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.S.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionărn că în baza acestui aviz nu se execută iucrări đe đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ią data emiteńi. -

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Intocmit:

ĺi2r-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 3j;:\:;::z;:.
Direcţia de Mediu .

-ROMANIA
--

- şgijj iaSsaow

-

ătré:SCAVI PROD GRUP SRL
Str Ghioceinr. 11, sector2

-•

Sp;tíinţă-
ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1 -e-

Rferitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imebflul situat pe str Podu!ui
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1675252/29.10.2018 şi Ia

Q Direcţia de Mediu cu nr. 10681/30.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaíe pentru imobUul situat pe str. Podului nr.
88 bis, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiticării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emiš de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str Podului, perpendicular, până Ia aproximativ
2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii. -

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamenľ din vecinătatea traseului Iucrărn
ln timpul executării aceśtei Iucrări aveţi obIiaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare. - -

Menţionăm fapiul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va

(3 Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămäntului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate'fi secţionat sistemul -

• radicular aI acestora, defrişarea-arborilor în cáuză•se va efectua numai după obţinerea unui
avizde specialitate érnis în baza unei solicităń punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat, sistemul radicular al
rnetarialului dendrologic sunteţi răspuńzători de eventuaiele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile. - • —

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare 24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucră, veţi avea •)bligaU înloc.itii ex.mpIareor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere •cele constatate, vă facem cunoscut avizul favořabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Nr. 10681/1675252/

6<1, flegina EUsabeta nr 47, cad paşlal 050013, sector 5, Bucursşt, Románia



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirflavizului înainte de încéperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
-

- ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentül aviz esté valabil numai însoţit de
acordul administratoruluîdomeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediíitarę si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespettarea ceíor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, iit.k

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucräri de defrisaré sau
tďaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-f$ariana POPA

!ntocmit:
InspnRASCA

ReďP.R./aex.-04.122018 - prezentul aviz a tcst postat pe site-uI PMB I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1 :.;r::
Direcţia de Mediu

ROMAN1A
S.iiTt J"fl_%A

Nr. 10684116750301 11. DE 2O1

Către sc INS TANT CONSTRUCT ĆOMPAŃY SA
B-duIMărăetińr. 28, bL 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector4

Spre ştiinţă:PS3-DADP
- Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobestinr. 5-7, sector3

Referitor !a Iucrarea: Extindere reţea de distribuţîe a gaze!or naturale I branamente pe
Drumul Gura Siriului, str. PotauIui, sector 3, Bucureşti - -

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1675030/29.10.2016 şi Ia Direcţia -

de Mediu cu nr 10684130.102018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

O iucrărü:,,Extindere rei'ea de distribuţie a gazeĺor naturaĺe i branamente pe Drumuĺ Gura
SiriuluĄ str Postasului, sector 3", conform documentaţiej depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de
23.11.2018, s-a constatat că iucrarea se va executa pe o iungime de 93m, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Siriuiui, continuă prin carosabilul
Drumului Gura Siriului i carosabilul str. Postasului, ţână Ia aproximativ 3m faţă de
Iimita din partea dreaptă a imobilului nr. 35-37 din str. Potaului, unde va avea cap
terminal.

? în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitaté cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţnlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facęm cunoscut avizul
• favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterH ptezentuiui aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea lucrărilor aveţi obligaUa aducerfl terenului ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabiI numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros,

Q conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia Iucrărilor de infrastructură
(tetinico-eailitare i stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti".

Nerespectareä celor menţionate in prezentul -aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit.b din-Anexa1 Ia H.C.G.M.B.-nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. -

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare..
Prezentul aviz armen de valabihtate 1 an de Ia data emiterii.

I Simona-Mariana i Întocmit

JSPARAScA

Red:RRJSex.-04.12.2018 - prezentui avizatost postat pe site-ui PMB rH ‚
hhp IIwłrw pmb roflnstituiiiipnman&dlrectiddirectla_medlwaviza_arban_Inconsultareíavize_arborunsonsultare php pe data de Qt LCr —

Bd, Aegina Etisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, sedor 5, Bucureşti, România



o
o



ătre: SC GENERAL MPM JMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB ‘1•

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciui Administrarea DomenMui Pubíiď
Inaea Odobetinr. 5-7, sector3

-

Referitor Ia Iuôrarea: Extindere reţea de distribuţie a gaze!or naturaJei bran.şanwnte pe
Drumul Gura Crivăţului î drum de servîtute, sector 3, Bucureştî -

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1675529/30.10.2018 şi Iá
Direcţia de Mediu cu nr. 10729/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind

-: executareä IucrărU: „Extindere reţe de distribuţie a gazelor naturale .i branarnente pe

Q Drumul Gura Crivăţului i drum de Şervitute, sector 3' conform dácumentaţiëi depue (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele ediHtare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
peolungimede64m,astfel:

din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, continuă prin
drumul de servitute, până ia aproximativ 0,5m faţă de flmita din partea dreaptă a
imobilului nr. 32 A din Drumui Gura Crivăţuiui.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
in urma anaflzării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritqriul Municipiului. Bucureşti, vă facem
cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, äveţi obflgaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratorului domeniului publlc în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia. HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizareä, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş strad&e) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionäte în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit. b diń Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
s$ţfllor verzi de pe ieritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exăcută Iucrări de defrişare sau
toaietăre.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.
‚
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• ŔOMÂNIA

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Qbiectul Iucrărŕi: “Aiimentare cu energie electrică a imobHului din Calea GiuIeti
sector 6, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRQ-TIRON &A.L. pentru S.C E
ĐISTRIBLJŢ1E MUNTENIA S.A. înregistrată Ia P.M.B. cu nr1675408/30.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.10757/31.1O.2018, prin care sa solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrării “Aĺŕmentare cu energie electrică a imobiĺuĺui din Caĺea Gŕuĺe$i nr.361A,
secior 6, Bucureti' vă comúnicăm următoare(e:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă Ia acesta1
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti Bucureti, Clasarea NotificărH
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Act de alipire
autentificat sub nr. ‚ plan de încadrare in zonă, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitďre), Iucrarea se va realiza astfel:

Q . realizare reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu trifazat 3x150+95 N,
- pe un traseuîn Iungime de 292 m, pornind din postul de transformare-PT 4256, existent în incinta

imobilului c ńr. cadastral (cu acces din domeniul public), pe un traseu ce va străbate
trotuarul nr. impare din Calea Giulësti, cu traversarea str. Pătŕarului, până in dreptul imobilului cu
nr. ‚ Ia noua firidă de distribuţie i cąntorizare — FDCP, montátă în incinta beneficiarului.
Reteaua electrică proiectată va fi pozat in pământ, Ia adancimea de 0,8 m în sant deschis

- 2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018, sau constatat
următoarele:

- un ex. Robinia pseudoacacia L (salcâm), 0=6Ocm, h=7-8m, plantat în alveolă în
trotuarul nr. impare, în dreptul imobiluluľ cu nr. 359 din Calea GiuIeti. Acest arbore prezíntă un
jrad a-:ansat d declin biologic scorbur pe trurchi). -

2 ëx. Piaianus sp;(platan),puieţi, 0=7 cm, h=2 m, în tro)jĘItdreptul imobilului

--
jĄ4 -aaĄ

PRIMĂRIA MUNIĆIPIULUI BUCUREŞTI

Direčţia de Mediu

Nr.107571 16754081"itfEQ 2018
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- S.C. E-DISTR1BUŢIE MUNTENIA S.A.
prin — -

S.C. ELECTRO-TIRON S.R.L.
- Strada LacutUrsului nr.50, sector 6, Bucurestî

— Email: electro.tiron @yahoo.com
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- 6 ex. Platanus sp. (platan), puieţi, 0=7 cm,h=2 m, plantaţi în platbanda din trotuarul
ferent irnobilukji cu nr. 341. -

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, În conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
mentionate.

-

- Avizul este valabil in numai în cazul respectării următoarelorcondiţii -

- Pentru evitarea unor evenimente cu urmări nedorite, Iucrările de execuţie a reţelei
electrice se vor realiza ulterior executării defriării şi scoaterii rădăcinilor arborelui din
dreptul imobilului cu nr. arbore aflat În declin biologic avansal

- Lucrările de defriarea arborelui i scoaterea rădădinilor acestuia se vor executa
prin grijaadmjnistratorului legal aI terenului pe care se află materialul dendrologic, respectiv
Administraţia Domeniului Public i Dezvolfare Urbană Sector 6, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căilă de acces ‚ Iuându-se măsuri de prevenire a acďidentelor sau a dQtęriorării
construcţfllor din jur şŤ a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în baza płevederilor H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, ađministratorul Iegal aI terenului are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul de minimum 7 cm i înălţimea corespunzătoare acestuia în
funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare, respectiv primăvara anului 2019/
toamna anului 2019.

Plantarea în compensare a celor 6 ex arbori tineri se va realiza asttel:1 ex, se va planta
in alveola rămasă goală după defrisarea arborelui, iar restul de 5 ex. arbori se vor planta în zone
deficitare de vegetatie din proximitatea Iocaţiei de unde s-a defrisat materialul dendrologic sau
alte zone deficitare În vegetaţie de pe raza sectorului 6.

- În proximitatea arborilor plantaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic. - -

- In timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic din proximitatea Iucrărh, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm - 1.5 m
faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform normativelor în vigoare, inclusiv NTE 007/08/00
ş SR 8591/1997 RaţeIe edilitare subterane. Condi$ü de amplasare.

- Este interzis secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor
materialeîn jurul acestora sau răńirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle privind distanţa faţă de arborfl menţionäţi,
acetia pot fi pusi în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste
400 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de
Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul
Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşiręa acestöra.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emiś de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă la acesta, precum ş irrbaza planului de coordonare avizat de administratorfl
reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărü.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, pre2entul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public-in care se speciíică condiţiile de lucru pe timp friguros,
conforrncelor specificate în Anex3 nr. 3 Ir HCGMB 220/2018 privind aprobarea
Normelor pentru avizaíea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură

(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de exetuţia lucrărilor

precum si đe nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată

Bd. Regna Elisabeta nr.47. cad pataI 05C01 3, sector 5, Bucureşd. Ramánia I I
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conform arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 3Ú4ĺ2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a śpaţiilor verzi de pe ter]toriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
Defriare — 1 ex. arbore.

o
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Referitor (a Iucmrea Branşament de gaze:naturpte—Ďeniw ir4b4ůJsftuat pe s#. Petru
Rares seotorl, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la'P.M.B. cu nr. 1676448/01.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10816/02.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării; Brańşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Petru Rare.

-

-
nr 13, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţla Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
03.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Petru Rare, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

! în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obhgaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

Q acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

O aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea
celor menţionate în prezentul aviz :de specialitate va fľ sancţiőnată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţHlorverzi-de peteńtoriuľMunicipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau
toaletare.

Prezeńtul aviz a}e termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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Nr.10852, 11693! 1676749, 1684735!.

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
oseaua Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A.
B.dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică
Porţile de Fier ‚ sector 2, Bucureti"

a imobflului din strada

Ca urmare a cererii depuse de
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1676749/02.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10852103.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1684735I28.11.2015 t?.i la Direcţia de Mediu cu nr. 11493/2911.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Alimentare cu
energie electrică a imobflu!ui din strada PorţiIe de Fier ‚ sector 2, Bucureti", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.10.2018 emis de Primăria Sectoruiui 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare i Fia de soiuţie nr din
08.08.2018 emis de E-distńbuţie Muntenia, Ciasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de
deţinătońi reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity
Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă),
iucrarea constă în

realizare bransament electric monofazat nou prin pozarea unui
cablu de tip 1 xl 0+6C din LEA JT — Iinia electrică aeriană joasă tensiune existentă pe
stâlpul din trotuarul aferent imobileior cu nr, pare din str. Porţile de Fier, în dreptul
Iimitdi de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare va
Fi de 14 m (10 m coborâre de pe stâlp + 2 m trotuar + 2 m pământ) până Ia BMPM —

biocul de măsură i protecţie monoťazat ce va Fi amplasat pe proprietate, ia Iimita de
proprietate cu acces din exterior, conform pianului anexă ia Cedificatul de Urbanism
nr. . Pozarea cablului eiectric subteran se va realiza în
pământ, respectiv in trotuar, în anţ deschis, Ia adăncimea de 0,8 m.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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2. Urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 29.11.2018 s-a

constatat că pe traseul Iucrărfl sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau

arbori/arbuti plantaţi.
În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, in

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

de toaletare, iar Ia inalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea

iniţială.
Tn perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi insoţit de avizul de

traseul emis de administratowl terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care
sunt menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr3 Ia
H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea,

coordonarea şi execuţia Iucrărüor de infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de

pe teritoriul Municipiului Bucureti
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciřicate în

Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modifIcare apărută în traseul Iucrăňi ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform
art.4, 111. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA

a tAPMTOP.M iMpPEuNA

Nr. 10883! 16772331 ţ.P.Ę.ą 2018

CĂTRE1
APA NOVA S.A. BUCURESTI
Strada Tunari nrr. 60A, Cĺădirea Ştefan ceĺ Mare, et. 6-9, sector 2, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Eiectronicü, nr. 44, sector 2, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de apă potabflă i racord de
imobilul din strada Vaseior .‚ sector 2, Bucureşti"

canal pentru

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1677233105.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10883/06.11.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl: “Branament
de apă potabflă i racord de canai pentru imobilul din strada Vaselor nr 1 7A, sector 2,
Bucure$1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz 116.07.2018 emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2,
Clasarea notiřicării ‘17.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud
Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication
SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

reahzare bransament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn
30 mm i Iungimea L= 13,0 m, care se va Iega Ia reţeaua publică de apă potabilă De
180 mm, existentă în carosabilul din strada Vaselor. Traseul branamentuIui de apă
potabilă proiec(at va traversa parţřal carosabilul i trotuarul din dreptul imobilului cu
nr.17A, până Ia căminul de branament proiectat, ce se va monta în incinta imobilului, Ia
max. 2 m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu
lungimea de1O0 m, Hcanak3,1 m, Hcr=2 m, care se va lega în căminul de inspecţie
existent pe reţeaua de canalizare publică Dn 40 cm din beton, în carosabilul str.Vaselor.
Traseul racodului de canal va traversa de asemenea, carosabilul i trotuarul in dreptul
imobilului cu nr.17A, în proximitatea limitei de proprietate stânga a acestuia, până Ia
căminul de racord proiectat în incinta imobilului, ia max. 2 m de Iimita de proprietate cu
domeniul public.

Adâncimea de montare a bransamentului de apă potabilă cât i a racordului de
canal va Fi sub adâncimea de îngheţ (0.9 — 1,0 m).

2. Urmare a veríficării efectuate pe teren în data de 29.11.2018 s-a constatat
că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
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În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis Tn baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr 108/2"]" din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti impreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordui administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.108941 16774681 ........
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S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L.
Strada Covasna nr.10, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA
DIRECŢIA
Bulevardul

SECTQRULUI 4 BUCURESÎI
GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena et.1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alîmentare cu energie electrică a fântânhi afleziene din
scuarui de Ia intersectia str. Costache Stamate cu Calea Văcăresti sector 4,
Bucuresti'

Ca urmare a cererii depusă de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L.,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1677468/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10894/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărü “ Alimentare cu energie electrică a fântânü adeziene din scuawl de le
intersecÜa str Costache Stamate cu Calea Văcărest sector 4, Bucuresti", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.479R11632049 din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu pianul anexă, Clasarea
notificărh emisă de Aaentin nntru Protecţia Mediului Bucureti,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu .. 3 emis de Direcţia
Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii reţeielor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in

realizare reţea electrică din PTZ 3474 — post de transformare existent în
spatele blocului 3C din calea Văcăreti 318, pozată subteran pe un traseu ce va traversa
aleea de acces, parcajui auto aferent bloc 3A i 3B, apoi va traversa spaţiul verde din
Iateralul blocului 3C, va continua prin trotuarul nr, pare din str. Costache Stamate, va
subtraversa carosabilui în dreptul parcajului auto din Iateralul scuarului existent
intersecţia str. Costache Stamate cu Calea Văcăresti, până Ia BMPT- blocul de măsură i
protecţie ce va fi amplasat în scuarul unde există fântâna arteziană ce face obiectul
iucrărfl, potrivit pianuiui anexă Ia Certificatul de Urbanism. Lungimea canalizaţiei electrice
proiectate va fi de 135 m, iar Iăţimea anţuIui de pozare va fi de 0,4 — 0,5 m. În execuţia
IucrărU nu va fi afectată vegetaţia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018 s-a constatat că
traseul Iucrării executat in domeniul public traversează spaţiuł verde existent in )ateral
stânga blocul 3C din Calea Văcăreti nr.318 i parţial spaţiu verde existent în scuarul de

Bd. Regia EIabeIa nr. 47. rzid poaI 050013. sector5, Bucure, ROnlălE
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Ia intersecţia str. Costache Stamate cu Calea Văcăreti. b proximitatea traseului Iucrărh,

în spaţiu verde din Iateralul blocului s-a inventariat următorui material dendrologic:

- 5 ex. Prunus cerasus sp.(viin), 0=15-20 cm, h= 4-5 m, Iocalizaţi Ia o distanţă de

aprox. 10-12 m bloc 3C;
- 1 ex. Pwnus çerasus sp.(visin), bitulpinal, 015-20 cm1 h=4-5 m, Iocalizat Ia o

distanţă de aprox. 10-12 m bloc 3C;
- 1 ex. Pwnus cerasifera sp. (corcodus), 015 cm, h=4-5 m, iocaiizat ia o distanţă

de aprox. 10-12 m bloc 3C;
- 1 ex. Spiraea, h=1,5-2,0 m;
- 1 ex. arbust din specia Hibiscus (face parte din gardul viu ce delimitează spaţiul

verde).
Tn urma analizărH documenţaţiei depuse i a veńficărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

execuţiei Iucrării menţionate, asđel:
- Execuţia Iucrărü in zona de spaţiu verde, se va face numai în prezenţa unui

reprezentant aI DirecÇiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având

astfel obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel.

0211305.55.00, interior 4108
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, eecutantuI va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărü, prin menţinerea distanţei săpăturiior la cel puţin lm -

1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare

subterane, Condiţii de ampiasare.
- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor sau rănirea/wperea ramuńlor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
In cazuf în care nu sunt respectate condiţüle privind distanţa faţă de arborü

menţionaţi, acetia pot fi pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin

biologic, înclinare peste 4QD faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu

suntem răspunzători de eventuale)e pagube produse prin prăbuşirea materialului

dendrologic, Dacă Ia veńficările ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrării) se constată

uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia

inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü produse

prin prăbuşirea acestora.
- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in

Certificatul de Urbanism nr. 479R11632049 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexä, precum i în baza documentaţiei depuse Ia dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se speciflcă condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Beneficiarul Iucrărfl, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia

Iucrărilor precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va

Bd, Regna EIabeta rw. 47, cod poşlaIO500l3, sevtor5, Bucureşli. Rom%ia

Tel. 021.305.55.00 iŁ 4016

htlpUwvw.pmb.ro



o

i sancţionată conform art.4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teri[oriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate i an de Ia data emiterii.

Red:D.v../ 3 ex./05.122018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http:jiwnw.pmb.ro/institutiiţDńmarja/directiiţdirectia medjuţavjze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php

pe data đe..

DIRECTOR EXECUTIV,

iana POPA

f

o
Tntocmit,

InanielaVOIScU
.

Bd. Rega Ehsabeta rw. 47, cod poştal 050013, sector 5. BucureşU. ROmkIIS
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S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
B.dul Ion Mihalache, nr. nr.41-43, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Aiimentare cu energie eiectrică a imobilului cu adresa Drumul
Rinelui ‚ sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1677469/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10895/06.112018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea iucrărfl “Alŕmentare cu energie electrică a imobüului cu adresa Drumul Binelui
nr 211-213, sector 4, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.611R11644497 din
09.08.2016 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea
notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Direcţia
Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

Realizare extindere reţea e)ectńcă pozată subteran pe un traseu ce
pomeste din PTAB 4854 — post de transformare existent în dreptul ansamblului
rezidenţial Family Residence, va subtraversa carosabilui din str. Drumul Binelui până în
trotuarul nr. impare din aceeai stradă i va continua prin trotuar până Ia noile CS —cutie
de siguranţă i FDCP — firida de distribuţie, control i protecţie ce vor fi amplasate în
incinta imobilul cu IE 224336, Ia Iimita de proprietate. Lungimea traseului va fi de 145 mI.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018 s-a constatat că
în proximitatea traseului Iucrării executat in domeniul public, în dreptul postului de
transformare există 4 ex. arbuti din specia Thuja, h=2-3 m faţă de care se va păstra
distanţa de 1,0 — 1,5 m prevăzută in standardele I normativele în vigoare.

Tn urma analizării documenţaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teňtoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
execuţiei Iucrării menţionate, astfeL

••.••

ŔOMÂN IA
lqia 2018 SAPMTD8M k'.PPEUNÄ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.10895116774691 9.E.ą!018

CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L.
Strada Covasna nr.10, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena et.1, sector 4, Bucuresti

Bd. Regha Elisabeb nr. 47 cod poştal 05C013. sect&5, Bucureşlí. Romălb
TeI: 021.3055500
hhp:INnvw.pnb.m



- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic.
- În timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximita[ea lucrărü, prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin lm -

1.5 m faţă de arborü din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare

subterane, Condiţii de amplasere.
- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor

materiale în jurul arbońlor sau rănirea/ruperea ramuńlor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
În cazul Tn care nu sunt respectate condiţflle privind distanţa faţă de arborii

menţionaţi, acetia pot fi pui în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin
biologic, înclinare peste 4Q0 faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu

suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea mateńalului

dendrologic, Dacă la veriflcările ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată

uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrărfl, aveţi obligaţia

inlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii produse

prin prăbuşirea acestora.
- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciřicate în

Certificatul de Urbanism nr. 611R11644497 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă, precum i în baza documentaţiei depuse Ia dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrăňi ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicităńi revizuiňi acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărü.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

Beneficiawl Iucrărfl, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia
lucrăńlor precum i de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va
fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTO3EXECUÎIV,

SimonäManana PÓp
I: ow

o

Întocmit,

InlEr

Red;Dv..I 3 ex./0512.2018 - prezenlul aviz a fost postai pe site-uI PMB

http://vpmb.roľinstitutiiIprjmariaídimctiiţdjrectia mediuiavize arboń in consultare/avize arbori in consultare.nhp

pedaIade...0,tj2J("
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11038 I 1678831!

CĂTRE,
S.C. AVJ PROD GRUP S.R.Ł.
Strada Ghiocei nr.1 1. sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poügrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

ŔOMÂN IA
lr2D1BsAnBATopIMiMruNĂ

Referitor Ia Jucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branament pe Drum
HuIubeti i pe drum de exploatare, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1678831I08.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11038/09.11.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Extindere conductă
de gaze naturale .şi branament pe Drum Hulube$i i pe drum de expioatare, sector 1,
Bucure$i", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr
din 28.062018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Acord de acces i soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturaie nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Extras de carte
funciară pentru informare nr. pentru imobil ‚ Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize
individuale emise de deţinătorU reţelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie
Muntenia,Telekom, Netcity-Telecom, Radet, Luxten), Ciasarea notificărH
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
încadrare in zonă), Iucrarea constă în

• extindere conducta de gaze naturale RP-redusă presiune, de tip PE 100 SDR11
Dn 63 mm pe o Iungime totală de 36 m, cu cupiare în conducta de gaze naturale Dn 90
mm RP, existentă în carosabilul din str.Hulubesti. Traseul de pozare a conductei de
gaze naturale proiectate porneste din punctul de cupiare, din str. Hulube$i (în dreptul
drumului de exploatare), va traversa partial carosabilul i va continua prin drumul de
exploatare (drum privat) până în dreptui imobilului cu adresa str. Coralilor nr. ‚ unde
conducta va avea cap terminal.

• realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, pozat
subteran, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 4,0 m i a unui post de
reglare-măsurare aferent. Bransamentul nou proiectat se va racorda Ia conducta de
gaze naturale Dn 63mm proiectată în dreptul imobilului cu adresa str.Coralilor nr.
Lăţimea anţuIui de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fĺ de 0,6 m, iar
dimensiunile gropfl de sudare pentru cuplarea in conducta existentă vorfí 1,2 x 1,5 x 1,2

Bd. Regiia EIabeta nr 47, d poştal 05G013, sector 5. Bucureştí. Ramâie
TeI: 0213055500
htlpihwnv.pmb.m



m. Adâncimea minimă de moniare va fi între 0,9 m de la generatoare superioară a

conductei.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat

că pe traseul Iucrării sau În proximitatea acestuia nu există vegetaţie/arbori afectaţi de

Iucrare.
In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia uinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simarťanä POPA
ĺ'- đ.L

Întocmit,
I nsp,eIaOjESU

Red:D.V.ţ 3ex./06.122018 - prezentul aviz a fnst postat pe site-ul PMB

Bd. Regi,a EJabeta nr 47, wd poştai 050013, sodor5, BucureştĄ Romäia

TeI: 021.3055500 nt 4016
hUp:lMw.pmbro



n.n PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
\®/ Direcţia de Mediu .

POMANIA
- .

. .‚ sÄaS,z. ajwa

Nr.1117711580941/ UW73ä .

. —t

CĂTRE,
- S.C. ENGIE RQMANIA S.A. . -

prin -

- S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
- Strada Bäscov nr.8-12, sector 5, Bucuresti

-

SpretHnţă: .
-

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

O Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă $ branşament de gaze naturale pe Intrarea
Monolitului ‚ sector 3, Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1680941/15.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11177/16.1Ĺ2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Extindere conductă ť braóament de gaze
naturale pe Intrarea Monolitului nr. 16, sector 3, Bucureti", vă comunicăm următoarele;

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de

-. acces nr. i soluţia de acces anexă emise de Distrigaz Sud Reţele,
— Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Municipiului
Bucuresti, Aviz de traseu nr. din 12.07.2018 emis de Direcţia Administrarea
Domeniului Public Sector 3, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan
de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare extindere conductă de gaze naturale, RP - redusă presiune, prin
montarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 125 mm i-Iungime100,0 m,
care se va cupla Ia conducta de gaze naturala PE Dn 125 mm, existentă în carosabilul
din str. Penes Curcanul. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va traversa parţial
carosabilul din str. Penęs Curcanul i va continua prin Intrarea Monolitului până în dreptul
imobilului cu nr.: djnadeeasi stradă. Lucrările de pozare subterană a conductei de
gaze naturale proiectate vor fi executate în anţ deschis realizat pe domeniul public..

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrärii sau în proximitatea Iucrării nu există spaţiu verde sau arbori /arbuti.

In urma analizării documenţaţiei- depuse ş a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M3. nr.34/2009 privind aprobaea Nornelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul MunicipiuIu Bucureşti, vă facem cunoscLlt avizul tavorabil execuţiei Iucrării
mentionate.

ue IBd. Reqna Elisateta nr. 47, cod çastaI 05C01 3. seclor 5. BucureşU, Románia



În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obiigaţia aducerii terenului la starea iniţiálă.

La execuţia Iucrării se vor respecta śtandardeIei hormatiJeIe în vigoare, inclusiv
SR 8591ĺ1B97 — Reţele tehnico-edilitare. Condilii de amp/asare.

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatui de Urbanism nr. in 28.062018 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.

in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabii numai însoţit de
acordui administratoruiui domeniului publîc, în carb se specifică condiţiiie de iucru pe timp
fńguros, conform ceior specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare i stradaie) dę pe teritoriul Municipiuiui Bucuresti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

POPA

Întocmit,
lnsp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3 exJOE.12.2018 - prezantul aviz a fost postat po site-uI PMB

hflpJIwww.mb.ro/insIjţutij/rirnariaJdirectÉi/ďirectia mediu!avize aľbori in consultare/avize arboń ín consultare.php

pedalade

Ę*iBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 05C013.sedar5, Bucursşli, Rcmănia



Nr. 1126811681816/

Către sč IŇSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-duIMărăetinr. 28, bI. 1, sc15 et. 2, ap. 7, sector4

Spreştiinţă: :- .: -

PS3-DADP - Serviciul Administŕarea Domeniului Public ‘k
Intrarea Qdobestinr. 5-7, sector3

-

Referitor ia iucrarea: Extindere reţea de disżńbuţie a gazeior naturaie .şi branamente pe
Drumul Gura Făgetu!ui, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cérerea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1681816/19.112018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11268/20.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branarnentë pe

Q Drumul Gura Făgetului, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării

nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buoureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 05.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 59m, astfel:

• din conducta existentă în Drumul Gura Făgetului, până Ia aproximativ 0,5m faţă
de Iimita din partea stângă a imobilului nr. 79 din Drumul Gura Făgetului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, in conformitate cu HC.GM.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vatabil numai insoţit de

V acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezëntul aviz de specialitate va fi sancţionată
cQnform ąrt. 4, IiLb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că înbaza acestui aviz nu se execută Iucrări d .đefrişare sau
toaietare.

PrezentuIaviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU

D!REGTO$ĺEXECUTItr>, -

Simona-.Ěriana
p4p

/

a
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
r - -

s . ..-a 4. 6-

1tDEQ1Uid

o

-:: .
...4. •
•: .:

- ••ii•
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0
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fled;P.R./3ex.-05.12.2018 - prezentul aviz a Íost poslat pe sile-uI FMB
- Y/'Jţ7P

pe data de

În tocmit:
lnc3,p&ta PARASCA

At5
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
:0.0 ::a sA.eA?o,MMDcLuN

1 t ĐFĽ 2Ü1Ô
Nr.i 142311684107

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI
Strada Teodor Stefănescu nr.4, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR i
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Semaťorizare trecere pentru pietoni — B.dui Ion Mihaîache —

LiceuI Nicolae Iorga, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a solicitării depuse de COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1684107/27.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11423/27.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: Semaforizare trecere pentru pietoni — B.duI Ion Mihaiache —

LiceuI Nicolae Iorga, sector 1, Bucure$1", vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism

nr.254R/1613957/03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă, Memoriu tehnic, Tmputernicire emisă de Administraţia Străzilor Bucureti,
Clasarea Notificărü i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz nr.15279/05.O9.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie ş planul
anexă $a acesta, Acord 24.09.2016 emis de OGPMB- Brigada Rutieră,
avize individuale emise de administratorii reseIelor tehnico-edihtare, plan de incadrare în
zonă), Iucrarea constă în:

- Upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării Iui în sistemul de
management de traflc (BMTS), Ia trecerea de pietoni de pe B.dul 1. Mihalache nr.126- str.
Vasiie Gherghei, str. Virgii PIeoianu, str. Carol Knappe, prin execuţia următoarelor
Iucrări: montare stâlpi de semafoare simpli ş cu consolă- se vor folosi stâlpii existenţi în
cazul în care stálpii de iluminat sunt apropiai de cei cu semafoare, sau se vor amplasa
stâlpi noi, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu
LED, montare dispozitive acustice nevăzători, montare dispozitive push-button- pentru
confirmarea trecerii, monitorizare trafic, montare automat de dirijare a circulaţiei,
realizare pozare cabluri electrice prin trotuar i carosabil, se vor prevedea trasee de
comunicaţii, camerete, i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţie
Ia sistemul de comunicaţü aI BTMS. Lungimea totală a traseului canalizaţiilor electrice va
fi 250 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-au constatat:

Bd. Regna EIabeIa nr 47, cod poşlal 050013, sector5, BuçureşU, ROm&iIa

TeI: 021 .3C5.55.O0
http:Ihvwwpmb.m



- plathandă verde cu Iăţimea de 3,0 m Ia Iimita de proprietate a Liceului
Nicolae Iorga, cu arbori i gazon plantat În aceasta;

- platbandă cu arbori plantaţi În aceasta, cu Iăţimea de 2,5 m, în trotuarul nr.

impare din B.dul 1. Mihalache, Ia intersecţia cu str. V. Gherghel;
- arbori plantaţi în aliniamentul stradal, în trotuarul nr pare din b.dul

I.Mihalache, din specflle TiIIia (tei), Catalpa, Platanus, in proximitatea traseului Iucrării.
- arbori plantaţi în aliniamentul stradal din trotuarul nr. impare din b.dul

I.Mihalache, din specUle TiIIia (tei), in proximitatea traseului Jucrării;
ln urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecÇie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Tn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului đendrologic.

- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpătuńlor (executate manual) la ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subierane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau
altor materiale În jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor
din dotare.

- In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzătoh de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia veriflcăńle ulteńoare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse
prin prăbuirea acestora.

- In cazul în care execuţia Iucrărilor se reaflzează în perioada 15 Noiembrie —

15 Martie, se vor respecta condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate Îfl Anexa nr.3 Ia
H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea,
coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe

teritoriul Municipiului Bucureti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia ťinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciťicate în Certificatul

de Urbanism nr254R/1613957/03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform arŁ4,
11Ł b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an đe Ia data emiterii.

*

DIREC7$EhIV,

Simon Maúna POPA

‚jlfţ Întocmit1

Red;DvJ3ex./0612.2018 - prezentul aviz a fcst poslat pe site-uI PMB
hItpJĺw.pmb.roĺinstiIutjj/pdmadaIdirectjj/djrectia mediu/avize arbori in cansultare/avize arboń in consultarephp

pe data de

Bd. Regna Eksabeta rr. 47, cod poştatO500l3. sedor5. Btcireşli, Rn%Ia

TeI: 0213055500 iM. 4016
hltpihwnąpmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚1:ş,::::;;
Direcţia de Mediu

POMANIA
-

IQ1S-13

Nr. 44461O994/16289661678289/
7 BEQ

Către : SC APA NOVA SA —prin DL -. — solicită ridicarea
exemplarului de !a registratura PMB

‘-‘

E-maU: -
-

-
.

4-Spre ştiinţă: -
- -t

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia !ucrarea: În!ocuirea reţelei publice đe canalizare pe str. Peżru Pon/, sectcr 1,
Bucureşti

- j
-

Referitor Iacërerea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1628Ó&67ż905.2018 şLIa
Direcţia de Mediucu nr. 4446/30.052018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1678289/07.1Ĺ2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10994/08.11.2018, prin
care sdliáitaţfavizul de specialitate privind executarea Iucrării: „ Inlocuirea reţeleipublice de
canalizare pe str Petru Poni, sector 1", conform: documentatiei depuse (C.U.
nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificărfl efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 144m, asttel;

• se înIocuiete conducta de canalizare pe str. Petru Poni, între str. Constantin
Disescu i B-dul Gheorghe Duca, pe aceIai traseu cu ceI existent.

• se vor executa 12 de racorduri, 3 cămine de vizitare, 7 guri de scurgere, 4 cămine
- de racord, se reface Iegătura Ia căminuI de viżitare existent, se reface Iegăturá

conductei existente Ia noul cămin de vizitare.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.&G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţiönate.

(. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor

Laíinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conforrn art 4, Uť bdin Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti. r

Menţionăm că în baza açestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toIetare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DJRECTOR EXEĽUTJV,
Simona-Marj4Wfl&4\ - Întocmit

InsmŠASCA

RedP.R./aex./07.12. - a fost postat pe sfle-uI PMB 1 2. DEQ 2018http://www.pmb.roĺinstituti - đírectivdirectia_mediwavize_artod_in_consultare/avize_arborijn_consultaro.php pe data de

Bd. Regina Esabeta nr 47, cod pcştal OSCO1 3. sedor 5, 6ucureş. Rcmânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘!1:.;:.-2:?.
Direcţia de Mediu .

.

POMANIA
i ¶.L3nwI haceaÉÁ

Nr. 10731/1675733! 17. OE& ZUiB
Către SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, et. 4, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: -

- PS3-DADP - Serviciut Administrarea Domeniutui Public -

Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia íucrarea: AIimen tare cu energie eÍecżzică ą imobflului cu adresa str. Vitńoara
n ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor a cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1675733/30.10.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr 10731/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „Alimentare cu energie eĺectrică a imobilului cu adresa str Vitrioara
nr. 123, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotiNcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
23.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 240m, astfel:

• din PTAS 3927, prin trotuarul nr. pare aI str. MaIuI Mării1 continuă prin trotuarul
nr. par aI str. Vitrioara, subtraversează str Vitrioara prin trotuarul nf. impare i

-

continuă până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arborĄilantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, în conformitate. cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Münicipiului Bucureşti, vă facem
cunoScut avizul favorabii execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor. -

La finaHzarea lucrărUor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15. noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nörmele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestUi aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare. -.-.---.-

Prezentul aviz are tërmen de ýalabilitatet an de la data emiterii.

DJRECTOREXĘp9ďW. . -

Simona-Maria \GPOPA !ntocmit:
InsP.flnARAscA

\\% íJ
Red:RR./3ex.-O6.12.2Qlřkzetost postat pe sile-uI PMB i i BEQ 2U1b
htlpJhňnv.pmb.roľinstituti/phm tiVdirectia_mediwavizearboň_in_consultare/avize_arbońjn_ccnsultare.php ‚ pe data de

łtIBd.Regna Eíisabeta nr. 47, cod poştal O5C12, sedor5, Bucureşt. Rümánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 9?;:ş.:.:

Direcţia de Mediu
POMANIA
t*. Lj::z- rEp.Â

Nr 10787/1675802117 DEQ 20i8

Către,SCPOWERTECPROJECTSRL -

B-dulBanuMantanr 2,ap 5,sectorl
- a - -

Spreşbinţă
. :

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrare Racordarea Ia reţeaua e!ectrică de distribuţie a ansamMuiui de
Iocuinţe din os. Chitflei )‚ sector 1,. Bucureşti - -

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.& cu nr. 1675802/31.10.2018 şi la

Q
Oirecţia de Mediu cu nr 10787/01.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Racordarea Ia reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului de Iocuinţe
din os. Chitflei nr. 242 D, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memodului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în
data de 09.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 45m, astfel:

s din cablul existent în trotuarul os. Chitila pe partea nr. pare, până Ia Iimita din partea
• stângă a proprietăţii.

s fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul execuiării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591ĺ1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

• Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va

Q Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ln
cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. -

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunżători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile. •- -

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrar, vet.! avea obligaEa înlo:uirii exemplarelor uscate ş suporarea contravalcrii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

I iISd. flegina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Sucureşti, Rornâna



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obflgaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La tínalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiálă.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratoruiui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/1 9.042t1 8 privind
aprobarea “NormeIor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuUa Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări dě defrişare sau
toaletare.
- Prezefltul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

DIRECTOR EXE
Simona-MarL

Întocmit:
Insprý?oxana PARASCA

- r

Red:Pj3ex.O6.12.2Ol8 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMS
• pe data de

1-iüEĽ1

Bd. Regina Etisabeta nr 47. cod pcştal 05C01 3. sector 5, Bucureşti, Rcmânia ĺ PÇZ'i I I

2

data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .91;:ş...ç.:.:;
Direcţia de Mediu

- -POMANIA
-

- l92t çÁÁTo:t'

Nr. 10789,11048/167586111679067117. EQ 2OB

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL -

Aleea Manus Emanod Bufeică nr 18-20, sector 3 -

Spre ştiinţă: -

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 -

Referitor Ia lucrarea: Extinderea reţ&ęi pubflce de apă potabită, branament de apă i
branament de incendiu Ia imobflul din str. Bra.ov — sector 6, Bucureşti -

Q
Referitor ia cererile dvs., înregistrate Ia P.M.B :Ţ

nr. 1675861/31.10.2018,
1679067/09.11.20W şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10789/01.11.2018, 11048/12.11.2018,
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extinderea reţeĺei
publice de apă potabUă, branament de apă i branament de incendiu Ia imobilul din
str. Brasov nr sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de
coordonâre řeţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuatepe teren în data de 03.12.2018, s-a constatat că iucrarea se
va executa pe o Iungime de 214m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul intersecţiet%tr. Brasov cu B-dui 1 Mai, străbate
ť -. carosabilul str. Braov, până în dreptul imobiluiuLnr, 21 F din str. Brasov.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aflniament/platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
• subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. in timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborHor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare. -

-

in cazuL în care reţeaua de branare nu pdatefi"m&ielatď' în scopul menţinerii'
distanţei faţă de arborii din veçinătatea sa şi În timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar al acestora, defriarea arborflor in cauză se vá efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemui radicuiar aI
metarialuiui dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Prec:rn cz în cazui in cao în ura verhicărilor ulterioae (24 luni de la finaiizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravaiorii
eventualeior prejudicU produse prin prăbuirea acestora.

l?iJ iĺBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sectarb, BucureşU, Rcmána



Având îą vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

iucrărilor menţionate. -

Pentru orice modificarea apărutä uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor. -

La finaflzarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială. -

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însqţit de
äcordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiiie de Iuďru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018—privind
aprobarea “Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărildr de

infrastructură (iehnico-edilitare i tradaIe) de pe teritöriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor rnenţionate În prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protedţie- a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, flt:b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrărř dedefrisare sau
toůletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterfl.

Întocmit
ínspjąc%na,PARAsCA
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ReďP.RJ3ex-07.122018 - prezantul aviz a tDst pcstat pe síte-uI PMB
çe data

........
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DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariana
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI :l."%.".

Direcţia de Mediu
ROMANIA

•n'.sr, wr..g

Nr. 10818/16762221 17. BEQ 2OB
Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - pentru d-na

- 3
Str. Ghioceflor nr. 20, sat Zurbaua, com. Dragomiresti Vale, jud. lltov
Spre ştflnţă:

9:. ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector

-

Referitor la Iucrarea: Branşament de apă i racord de canal pentru imobilul situat pe
str Costache Aristia secżor 1, Bucureşti

Referitor ia cererëa -dvs., înregistrată ta P.M.B. cu nr. 1676222/01.I1.2ď18 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10818/02.11.2018, prin care sQlicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de apă i racord de canal pentru imobilul situat pe
str. Costache Aristia nr. sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr.

‚ a planurilor anexate i Memoriului tehnic
Clasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren În data de
03.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m (bransament) +
7m (racord), astfel:

din conductele existente În carosabiuI str Costache Aristia, până Ia aproximativ
0,5m i 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiIorerzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţLobligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

Q acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (te)nico-ediIitare i stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate Jn prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr304/2009, j5rivind Normelďde rotecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
ĎJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana p IvL Întocmit

InSPPŕF7CA

IÂ DE EĎIU-V)J
Red:P.R./Sex.-07,12.201 8 \\eezentui av'z a tostgbstat pe site-uI PMB

pe data de 1.2DEQ.-ŽtJjs
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Direcţia de Mediu
POMANIA
fl'sr; ittrrjMa

Nr. 10892/167749211 7. DE. 201B
-

Către:
SC BestElectroproiect &R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA -

-

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Pożigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Alimentarea cu energie elecírică a imbbflului situat pe str. Gheorghe
Buciumat n sector 1, Bucureşti :J

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu ni. 1677492/05.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu qu nr. 10892/05.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrărfl; ‚Alimentarea cu energie eiectrică a imobuuiui situat pe str. Gheorghe Buciumat nr.
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edflitare, aviz de traseu emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 30.09.2014, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 305m, astfeł:

din PTS 1478 prin carosabilul aferente aleii blocului 18 B din str. Siriului nr. 23,
subtraversează str Siriului, apoi prin trotuarul str. Mueteti până Ia intersecţie cu
str. Constantin Bogoiu, continuă prin trotuarul nr impare aI str. Constantin Bogoiu
până Ia aproximativ 21 m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi În aliniament, există lex. arbore situat Iângă
PTS 1478, faţă de care se respectă distanţele minime faţă de axul arborelui de
1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de
amplasare..

In urma analizărü dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice moditicare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărU
revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie

- 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor - specificate tą Anexa, nr3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 pdvind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonareď şi execuţia Iucrăritor dé infrastructură
(tehnico-edilitarë i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul. aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pě teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are te i alabilitate 1 an de Ia data emiterii./

DIRECTOR EXECUTIV,
s;.-nona-:;ariana ‚‘o° Intocmit!rĘEŐIUiĘ

- ĺnspŞqASCA
Red:P.R/3ex.-07.12.2018 . prezenhii a f I poş te-uI PMB

- i -flQ 2010hhpJ/wwwpmbroľinstIutii/pńmariaĺdirecti avizo_arbońjn_consuiiare/avi2e_arberijncansultare.php, pe data J&
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UCUREŞTI i1,;:'%.:;:.:;

Đirecţia de Mediu
POMANIA
111 2ms SÁĂ7DU,T, wpQnrg

Nr.1O935ĺ1677713.Ĺ.!%..!! -
-

CAÎRE, •.k -

S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada SteIuţei nr. 11, sector 1, Bucureti

-

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTDR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4,sectorl,Bjcuresti -

Referitor Ia Iucrarea: “8ranament de gaze naturale pě str.Gheţarilor .sector

o Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. GRID SITAL S.RL., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1677713/06.112018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10935/07.11.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Branament
de gaze naturale pe str.Gheţarilor nr sector 1, Bucure.ştľ', vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 16.07.2018 eńiis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti..'împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale
nr. i soluţia de acces anexă-emie de Distrigaz Sud Aeţele,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia, Domeniului
Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, E-Oistribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania
Communications SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

ĆD • realizare bransament de gaze naturale nou, pozat îngropat i aerian, redusă
presiune, din OL 01", cu Iungimea totală de 1,Om i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul va fi cuplat Ia branamentuI din OL 01", existent pentru imobilul
cu nr.17 din str. Ghetarilor. Traseul de pozare a branamentuIui próíectat va fi prin
trotuarul aferent imöbilului cu nr, ‚ spre Iimita de proprřetate stânga.

_2. Urŕŕrnre a verificării efectuate pe teren în data de 06:12.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrărfl sau în proximitatea acestuia nu există vegetäţie.

In urma analizării documentaiei depuse i a verificărilor din teren1 în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrării menţionate.

-

Precizăm că în baza acesţui aviz nu se execută Iućrări de đefrişare sau de
cDz'tare, iEv Ia finlizarea ¶ucrărilor avo DbHgaţia aducerii tererului la Marea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 16.07.2018 emis de Primăra Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Ią%I d?jilBd. Rena Elisabeta nr. 47. cod pcştai O&X313. sedcr5, Bucureş, Rcmâna



Pentru orice modificare apărută in traseui iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obiigaia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.
In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de

traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt

menţionate conditUle de iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

nr.220/2018ţSentru aprobarea NormeIorpriind avizarea, autohzaea, coordonarea i
—- execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul

•Municipiuiui Bucuresti.
Nerespectarea celör menţionate în prezentul aviź Ýä fisancţionată c&nform art.4, Iit.

b) din Anexa nr i ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţhlor verzi de pe teritoriul Munidipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT CUTIV,
-
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- - --- -‘ Întocmit,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lţ -.

Drecţia de Mediu

t-. -

ĆĂTRE,
&C.E-DISTRJBUŢIEMUNTENIA &A.

prin
-

&C. BESTELECTROPROJECTS.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sectőr 4. Bucuresti

Spreştnnţă
- r.

CONSILIUL LOCAL SECTOR i --:

ADMINISTRAŢIADOMENIULUI PUBLICSECTORŁ
- .-

Bu!evardtflPoligrafiei, nr. 4, ecior i ‚Bučuresti --‘

OH.
Qbiectul Iucrării: “Extindere reţea electrică pentŕu alimentare cu energie electŕică
a imobiluluî situat pe strada Moeciu nr. 7, sector 1, Bucureti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
aI S.C. Best Electroproiect S.R.L.,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1678353/07.1i.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1 0995/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru aUmentare cu energie electrică a
imobflului situat pe strada Moeciu nr. sector 1, Bucureti", ‘vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei änexate Ia solicitare (Cedificat de Urbanism nr.
din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Fisa- de soluue nr. emisă de E
Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia

Q
Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. ‚ plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), iucrareaconstă în:

• realizare extindere retea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric
JT tip 3x150,-95N, pe un traseu de Iungime 72,0 m în domeniul public, care porneste
din cLitIa de sigurantă-CS (existentă Iângă stâlpul de retea amplasat Ia intersectia
dintre str. Mosciu i os.Pipera), va continua prin trotuarul nr. impare din str Moeciu

—

până în drep'ul imobilului cu nr ‚ la firida de distributie si contorizare tip FDCP, care
-

-• va fi amplasată Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces din domeniul
public. CabIuI electric va fi pozat Ia adâncimea de 0,9 m în anţ deschis, executat
manual cu o lăţime de 0,4 -0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 in trotuawl nr.
imp:ra din c. Moccu, In oximiatoa Iu:rării, exstă pbrtat în alveole $ ex. arbori
aparţinând speciilor Aesculus hippocastanum sp (castan), Morus sp.(dud), Ailanthus
altissima (fals oţetar), Ačer sp. (artar), Tilia sp.(tei).

i7eiii

17 ÜEQ 20i8
Nr.10995ĺ 1678353
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Lăţimea trotuarului este de 2.30 m.
in urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat
executiei Iucrării menţionate, astfel: -

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manuai sau
utiiizând o tehnoiogie adaptată condiţiiíor, din teren caré să nu distrugă sistemul
radicular almaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distarţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conförm SR 8591/1997 Reţele édilftare ‘subterane, Condiţii de
ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau
altor materiale în jurul arborüor sau rănirea/ruperea rarnurüor prin manevrarea utilajelor
din dotare.

- Din motive de siguranţă, execuţia luoťădi đe pozarea cablului electric
proiectat se va realiza ulterior execuţiei Iucrării de defriare pentru 1 ex. arbore existent
în aiveola din dreptul imobiluiui cu nr. 7 ( intersecţia str. Moeciu cu intrarea Moeciu),
arbore care prezintă scorbură la bază ş pentru čare a fost emis aviide defriare în

.._regirnde urgenţă (Iucrare care vafi executată deAQ,Sęąfor 1). -

In cazul în care nu sunt respectate dondiţUlë menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 Iuni de ia finaflzarea Iucrării) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseulul Iucrărfl,
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor úscate şi supodarea contravalorü eventuălelor
prejudicfl 2roduse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Iafinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie —

15 Madie, prezentul aviz este valabfl doar jn prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea care va conţine condiţiile
de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiúlui Bucureti.

Prezentul aviz este emis în baza ş( cu respectarea celor specifiâate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl' revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lüćřării.

• Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz va sancţionată conform
art4, iit. b) din Anex nr.-1 Iä H.C;G.M:B. nr. 304/2009 priind aprobatea Noŕ&ielor de
protecţie a spaţfilor verzi de pe teritorzul Municipiului Bucureşti

Prezentul aviz este v.labil ¶ an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXEQ!31V,
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Red:D.V./3ex./07.12.2018 - prezentul aviz a iost pdi
http://www.pmb.reľinstitutii' - .

-.‚‘

pe data de

Întocmit
InşatEŞCU

ultare,php

IZDEQ 2OB
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Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E—DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
Domnul — ímputernicit aI S.C. Best Electroproiect S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1678350/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1 0996/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Extindere reţea ęlectrică în vederea alimentărü cu energie
electrică a imobilului situat pe strada Crinului nr. • sector 1, Bucureti", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism
nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă, Memoriu tehnic, Fisa de soluUe nr. emisă de E
Distr(buţie Muntenia SA1 Aviz de traseu nr. emis de Administraţia

O Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificăii nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Conract de vânzare autentificat sub nr.

de Notar Public Dan Andrei Moisescu, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico edilitare,. plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă

realizare extinder reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu
electric JT 3x150+95N, pe un traseu de !ungimé totală de 210 m (din care 193 m în
domeniul public), care porneste din postul de transformare —PT4146, existent în
incinta imobilului cu nr: 88 din os. Chitilei. Traseul de pozare a cablului electric va
continua prin trotuarul nr pare din Sos. Chitilei, (va traversa carosabilul str Surorilor) i
va continua prin trotuar până în dreptul str. Crinului. Traseul va continua apoi prin
trotuarul nr. impare din str Crinului până în dreptul imobilului cu nr. - la firída de
distribuţie si contorizare amplasată Ia Iimita de proprietate dreapta a imobilului
alirnantat (rimita cr imobC nr ). C&blul el6ctric va fi poz subteran în anţ
deschis, executat manual cu o lăţime de 0,4-0,5 m, iar cablui electric va fi pozat la
adâncimea de 0,9-1,2 m.

2_şş 1:1*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1O996I167835O.1.QEJ-ą

CĂTRE,
- S.C. EDISTRlBUŢIE MUNTĘNIA S.A.
prin

S.C. BĘST ELECTROPROIECT S.R.L.
strada Justiţiei nr. 58-60, pađér, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

-

-. .Spre ştiinţa.
--

- - CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR i
BulevardulPoligrafiei, nr. 4, sector lţBucuresti

Qbiectui Iucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie
electrică a imobfluiui situat pe strada CrinuJui nr. ‚ sector 1, Bucureşti"

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ccd poşaI 050013. sedor5, Bucureşü. Rcmánia



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 s-a constatat
că în proximitatea traseului cablului electńc există următorul material dendrologic:

- 1 ex. P)atanus sp.ţplatan) 0=20 cm, h=4-5 m, )ocatizat în aîiniamentul đin
trotuarul nr pare din os. Chitilei;

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0=60-65 cm, h=7-8 m, Iocalizat în aliniamentul din
trótuarulnr par din Sos.thitilei;

- 9 ex. arboń din spécflle Acer, Platanus i Pwnus cerasifera, 0= 15-60 cm
Iocalizaţi în platbanda cu Iăţime de 0,& m din trotuarul nr impare din str.
Crinului;

- plante pe.yene Iocalizate în piatbanda din trotuąrul nr impare din str. Crinului;
3. In urma analizării documentaţiei depuse ş a constatărilor din teren, în

conformitate cu tŁC.G.M.B. rĺr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
- spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil conditionat executĺ& lućrării menţionate.
Avizul este valabi! numai cu respectarea următoarelor contiţii:
- ln proximiţatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnoIoiě adăptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular ąI máterialűlui dendrologic.

- ln timpul kjcrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau
altor materiale în jurul arboriIor/arbutiIor sau rănireairuperea ramurilor prin
manevrarea utiiajelor din dotare, distrugerea platbandei trotuar sau micorarea
suprafeţei acesteia.

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate1 există posibilitatea
dezrădăcinării arborilor din proximitatea traseului ş punerea acestora în pericol de
prăbuire, situaţii pentru care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse
prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia
finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în
proximitatea traseului Iúcrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii proçluse prin prăbuşirea acestora.

- In baza acestui aviz nu se execută Iucrăťi de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea lucrărfl aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

- Având în vedere că Iucrările de extindere reţea electrică se realizează In
cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, se
vor respecta condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.
iir.220/2018 pentru aprobarëa Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i
execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i strad.ale) de pe teritoriul
Municipiuĺui Bucureti.

Având în vedere că amplasamentul Iucrărilor se execută în - Farcelareą
BazUescu aflată pe Lista Monumentelor lstorice din 2004, reactualizată, poz.191, cod
B-ll-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembtie — 15 Martie, se
vor respecta condiţüle de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de trasëu L
adrninistratorului terenului, conform Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea Lexecuţią lucrărilor
de in:2struc.iră (tehico-ecHtare ctradalo) de p eritwiz.1 Muni:piului 2ucurei

Vrezeitul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate .în
Certificatul de Urbanism nr - din 21.09.2018 emis de Primăria

Bd. Regina Eflsateta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Rornánia



Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza pianului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru ońce modificare apărută în ‘traseul Iucrărîi ulterior emľteńi acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărU.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrării
si de nerespectarea conditiilor prevăzute în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz vď fi sancţionată :Qnform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 •an de Ia data emiterii.

DIRECTQR ĘXECUTIV,

- Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Daniela VOINESCU

— Aed D V l2exJlO 122018 -prezentu) avlz a fost postat pe site uI PMB
httpl/www,Dmb.roľinstitutiiĺDńmariafdirectii/directia mediu/avize arbori in cortĂtaf&avize arbon in consultare.hp i-i DEQ 2018pedatade - -

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11062116790651...i.ZJEQ.2JUF.
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ŚcopuI ĺucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobHului situat în str. Delea
Veche nr.. śector 2, Bucuresti"

Z

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRQ INSTAL S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1679065/09.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11062112.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea IucrărU “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Delea

• Veche nr ‚ sector 2, Bucuresti', vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

•

- emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare autentificat sub nr Fisa de solutie nr.

emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

• avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
lucrarea constă în

Extindere r&ea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
O trifazat, 3x150+95N pe un traseu în Iungime de 5Dm din care 28 m în domeniul public

i care pornete din postul de transformare subteran- PTS 4488 (existent — conform
planului anexă Ia Certificatul de Urbanisŕn), va subtraversa carosabiluL din str. Delea
Veche, apoi va continua prin trotuarul nr. impare pânä în dreptul imobilului cu .nr. la
firida de distribuţie i contorizare —FDCP ce va fi montată în içicinta imobilului alimentat,
la Iimita deproirietate cu domeniul public. -

2. Urarea viżîtei efectuate în teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că în
pe traseul lucrărilor de pozarea cablului electric sau in proximitatea acestuia nu există
vegetaţie sau arborVarbuti plantaţi.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind apŕobarea Normelor de protecţie a:
spaţiilor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

t IavOţ9ŞiI ex-1tiei “crării -‘r1tic—?E)te.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de -

toaletare, iar Ia finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

CĂTRE,
&C. ELECTRO INSTAL S,R.L.
Buĺevardul Decebal nr;6, BLS 10, Sc. 1, Ap. 19, sector 3, Bucurefi

Spre ştiinţă: - -

•

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCURESTI
- ) •2t

Str. Domniţa Anćuţa nr.1, sectoŕt, Bücuregi --
- t

ç-.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare -

Pentw orice modificare apărută în traseul Iucrărfl Ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 Ńoiembrie — 15 Martie prezentul aviz este valabil numai însoţit de
avizul de traseul aI administratorului tereąului pe care se efectuează Iucrarea, în care

- sunt menţionate condţüle de Iucru pe timp friguros prezentate ?n Anexa nr.3 Ia
H.C.G.M.B. nr.2201201 8 pentru aprobarea Normeldr privind avizarea, autorizarea,
coordonarea si execuţia Iucrărîlor de infrąstructură (tehnico-edilitare í stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucurett

:- Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conĺorm art.4,
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 3Q4/-2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritdr[uI Municiiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen divălabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mad

o

Întocmit,
IneV -

Red:D.V..13exJ07.1 2.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB -

http-J/wwwpmb.roRnsiitutiilpńmariaiđirectii/ďreçtia mediu/avize arbod in consuharefavize arboń in consultaro.php

pe đata đe -12- DE 2918 - -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Drecţia de Mediu
ROMAN IA
1*18 :la SAPMTOOM ‘tLIp(A

Nr. 11115! l6BO284!'
2

-

CĂTRE,
S.C. E-OISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.
Domnul STANESCU BOGDAN
Strada Turda mr.124 bL2, 80. 2, apt. 37, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

&opul iucrăńi: Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat în str. Apoiodor
nr.i sector 5, Bucuretľ

Având în vedere cererea depusă de Domnul - •împuternicit a!
S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.. inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1680284/13.11.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11115/14.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului
de specialitate privind executarea Iucrărfl AIimentare cu energie electrică a imobilului
situat in str. Apolodor nr. sector 5, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiúl Bucureşti împreună cu planul anexă, Fisa de
soluţie nr emisă de E-Distribuţie Muntenia SA1 Memoriu justificativ,
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5 Bucureti,
Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale -

r Direcţia Cultură a Municipiului Bucxuresti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat
sub nr. de Notar Public Popa Carmen Marilena, Autorizaţie de
Construire imobil, avize emise de administratorU reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă in

. rea%zarea unei reţele electrice noi prin pozarea subterană a două cabluri
de medie tensiune, racordate în sistem intrare — iesire Ia cablul distńbuitor 20Kv
(T2045 — T4166 distribuţie Staţia Panduri) existent în trotuarul din faţa imobilului
alimentat. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va porni din Iocul de manonare
(trotuarul aferent imobilului nr. )‘ va traversa trotuarul i incinta proprietăţü, până Ia
postul de transformare nou proiectat ce va fl amplasat în subsolul clădirü. Lungimea
traseului canalizaţiei electdce proiectate va fi de 25 m din care 0,5 m pe domeniul
public1 adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,6 — 1,0 m.

Bd. Regi,a EIabeta ry. 47. tcd POŞIaI 050013, secl 5. Bucureşii. Rornăa
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018, s-a constatat
că pe traseul Iucrărü executat în domeniul public sau în vecinătatea acestuía nu există
spaţii verzi sau arbori/arbuti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei lucrării mentionate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

La execuţia Iucrărílor se vor respecta standardele i normativele în vigoare,
inclusiv SR 8591/1997.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

În timpul execuţiei Iucrării, în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, se vor respecta
condiţflle de lucru pe timp friguros menţionate in avizul de traseu al administratorului
terenului, conform Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor
privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MaY POPA
4\QPIULQ,

(*ň
A

Intocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.v.J3exI1O.12.2018 - pwzentul aviz a fost pcstat pe sile-ul PMB

http://w.pmb.roţinstitutit/primariaidWectiiIdirectia mediuiavize arboń n consultare/aize arboń n consultare.uhc

pe data đe

12. PEQ 2018
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Nr. 116711 i687334.ZJ! 2B8

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti
Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure$i

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA OOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1Bulevardui Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrerea: “Branament de gaze naturale pe str. Nicolae Caramfll nr.89,sector 1, Bucuresti"

Având in vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L. pentw S.C. ENGIE S.A..înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1687334106.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cunr.1 1671107.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executareaIucrărü Bransament de gaze naturaie pe str.Nicolae CaramfiI nr.89, sector 1, Bucureti' văcomunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.252129 TEIDD/C/27257 din 14.09.2018 emis de Primăria Sectowlui 1 Bucure$i împreună cu planul anexă,Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemul de distńbuţie gaze naturalenr12350379/07.02.2018 i soluţia de acces anexă-emise de Distńgaz Sud Reţele, Clasareanotifĺcării nr.19651128.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, Aviz detraseu nr.26432/10.10.2018 emis de Administraţia Străzilor Rucureti, aviz nr.1 6651ZP121 .11.2018 emis de Ministewl Cultuńi i Identităţii Naţionale-Direcţia pentru Cultură aMunicipiului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: ApaNova SA, E-Distńbuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania CommunicationsSA, pian de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

• reaiizare branament de gaze naturale nou, pozat îngropat, redusă presiune, dinpolietilenă Dn 4Omm, cu Iungimea totală de 38,5m (37,5m in proiecţie orizontaiă) i a unui postde reg)are-măsurare aferent. BranamentuI de gaze naturale va Fi cuplat Ia conducta de gazenaturale existentă Dn 180 mm, RP, existent pe str. Nicolae Caramfil, pe partea imobilelor cu nr.potaIe pare. twcrările de execuţie a branämentuIui proiectat se vor realiza prin subtraversareacarosabilului din str. Nicolae Caramfil, prin fomj orizontal dirijat pe o Iungime de 30 m, în dreptulimobilului cu nr.89. Postul de reglare-măsurare va fi montat încastrat, Ia Iimita de proprietate aimobilului cu domeniul public. Gropde de Iansare i de recepţie utiIaj de forare vor aveadimenisunile: 1,0 x 2,0 x 0,9 m (1 x Ł.x A).
2. Urmare a verificării eĺectuate pe teren în data de 13.12.2C,18 s-a constatat căgroapa de recepţie se va realiza în spaţiul verde de Ia intersecţia str. Nicolae CaramfiI cu str.tefan Burileanu. Spaţiul verde este gazonat i ingrădit cu gard viu de IăţO,5 m, h1,0. Tn
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proximhatea iucrării există arbori i plante faţă de care se va păstra distanţa din normativele În

vigoare pentru protejarea acestora.
A fost inventariat un ex. Rhus-typhina, cu 0= 15-20 cm, dezrădăcinat.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, În coníormitate cu H.C.G.M.B.

nr.30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

Prezentul aviz va fi vaiabil numai cu următoarele condiţii:

Poziţia gropü de recepţie pentru execuţia forajuiui dirijat orizontal, executată în spaţiul

verde menţionat mai sus va fi aleasă astfel încât să poată fi păstrată distanţa faţă de arborii din

proximitate conform normativelor În vigoare. SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane. Condiţii

de amplasare.
- În pmximitatea arbońlor din spaţiu? verde menţionat, iucrăńie de săpătură se vor executa

manuai sau utilizând o tehnoiogie adaptată condíţhlor din teren care să nu distrugă sistemul

radicuiar ai mateńalului dendrologic.
- Este interzis depunerea pământului sau altor mateńale în juwi arbohlor sau

rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- In cazui in care nu sunt respectate condiţiiie privind distanţa faţă de arborii din proximitate,

ace$ia pot fi puşi în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare În dechn bioiogic, Încbnare

peste 4Q0 faţă de vedicală). Menţionăm că în aceastä situaţie nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificärile

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialuiui

dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obiigaţia inlocuirii exempiareior uscate şi suportarea

contravaiorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- Dacă in timpul execuţiei Iucrării, situaţia đin teren nu permite protejarea arborilor din

proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicuiar aI acestora, executantul Iucrării este

obligat ca în ceI mai scurt timp să solicite deťriarea materiaiuiui dendrologic in cauză prin

revizuirea prezentului document.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă, inclusiv piantarea

gazonului afectat.
Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatui de Urbanism

nr. 252129 TEIDDICI 27257 din 14.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu

planul anexă, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modifIcare apărută în traseul Iucrădi ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia

sobcitărb revizuirii inainte de Începerea execuţiei IucrărH.
In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi tnsoţit de avizui de traseul emis

de administratowl terenuiui pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de

iucw pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2016 pentru aprobarea

Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură

(tehnico-ediľitare i stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea ceior menţionate În prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiuiui Bucurefl.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DiFCTOR EXŁCUTIV,

Si4IŞaţOPA

Întocmit,

Ređ:D.v.J 4ei.I 1412,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hflpJlwt,w.pmb.roĺjnsiiMiiipńmańaldirecliiidi,BcIia mediuIavize arbori in consuhareţavize arboń in consultarephp

pe data de
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CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin

S.C. FAVEQ CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, camera 8-10 sector 6, Bucureti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRATIA STRAZIŁOR BUCURESTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturale pentru
Cogâlnic nr. 49, sector 3, Bucuresti"

imobiIuI situat pe str.

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1678903/09.11.2018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.11052/12.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea IucrărU “ Branament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str.
Cogâlnic nr. 49, sector 3, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 13.07.2016 emis de Primăria Municipiul Bucureştí împreună cu pianul anexă,
Contract de vânzare autentificat sub nr. de no[ar public Iacob
Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.
de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
nr. emis de Administraţia Străzilor
nr. emis de Ministewl Culturii i Identităţii
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
Iucrarea constă in

• realizare branament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11,
Dn 32 mm, pozat subteran în domeniul public, având Iungimea de 3,0 m, racordat în
conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 250 mm, existentă în carosabilul din
str. Cogâlnic (conform planuiui anexă Ia Certificatul de Urbanism). Traseul
branamentuIui de gaze naturale proiectat va porni din punctul de cuplare Ia conducta
existentă în carosabil, va subtraversa partial carosabilul si trotuarul, în dreptul imobilului
aiimentat, până Ia postul de reglare-măsurare care va fi montat în ťiridă, Ia Iimita de
proprietate a imobilului cu nr. din str. Cogâlnic. Adâncimea de pozare a
branamentuIui de gaze naturale propus va fi de 0,8-0,9 m.

2. Urmare a veriřicării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că
pe traseul iucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi/arbori/arbu$i
plantaţi.

Loana,
emis

traseu
Aviz

avize
zonă),

Aviz de
Bucureti,

Naţionale,
incadrare în

Bd. Regka Elisabela nr 47 cod poşlal 05C013. sector 5, Bucurfli. Rn&a
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urma analizării documentaÇei depuse i a veriťicăriłor din teren, ín conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiílor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţioi

Iucrării menţionate.
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 şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul
emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i

execuba Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritohul
Municipiului Rucuresti.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTyąV

Întocmit,
cu

RetDvJ 3exJl 1.12.2018 - prezentul aviz a ťost postal pe &łe-uI PMB

http:Uě.pmb.roľinstitutiiIphmańaIdirectiildireçţie mediu/avize arbori in consullarelavize arboń in consultarephp

pe data de

18.DEQ 20i8

Bd. Regna Elcabeţa rr 47. tod poşlal 050013, sed 5. Buaxeşt, Rotn%ia - ľ
TeI: 021 305 5500 Éu. 4016 E
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘(1
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
sAPBMĘA I,4EU}

Nr.8424, 11369! 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCUREŞTI

os. Bucureti —PIoieti nr. 8B, sector 1, Bucureti

Spre tiinţă:
ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR I PATRIMONIULUI TURISTIC
Strada Polonă Nr 24-26, Sector 2, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA SECTORULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Eficientizare i modernizare a sisiemului de Űuminat public în Parcul
Regele Mihai I (ťos( Herăstrău)"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8424/30.08.2018 i completată cu documentaţia înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1 1369123.11 .2018, prin care se soUcită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrăńi Efîcientizare i modernizare a sistemului de iíuminat public in
Parcui Regele Mihai I (fost Herăsirău)" prin utilizarea aparaielor de iluminat cu
tehnologie LED în coordonare cu sistemul de supraveghere video", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.598Ri1645634 din
09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr.18047/29.08.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 2404/23.11.2018 emis de Administraţia
Străzilor, Aviz Aviz nr.5780/29.08.2018 emis de Administraţia Monumentelor i
Patrimoniului Turistic, Aviz nr.440/M/2018 emis de Ministerul Culturii i Identităţii
Naţionale, avize individuale emise de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare i
stradale (Distrigaz Sud, E-distribuţie Muntenia, Netcity, Metrorex, Telekom, Radet,
Societatea de Transport Bucuresti), Iucrarea constă Tn:

• Lucrări privind canalizaţia de f]bră optică ce va f] comună cu reţeaua
electrică de iluminat public;

• Înlocuirea reţelelor electrice subterane de iluminat public existertŃÍcz.
spaţiile verzi din Parcul Regele Mihai I (fost Farc Herăstrău NoŞfDy,c
Herăstrău Vechi i Parc Mioriţa)- conform planuri anexă; ((& ŰsOec

• Înlocuirea stâlpilor de iluminat public existenţi în Parcul Regele Mih1; %Ç' ü
4)/
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• Schimbarea corpurilor de iluminat şi a elementelor de prindere pe stâlpi,
pentru asigurarea fluxului Iuminos necesar unui trařic pietonal în siguranţă pe
timp de noapte;

• CD i tablourile electrice ALPAB existente în spaţiul verde, se vor
moderniza i se vor securiza;

• Se vor repoziţiona stâlpii care nu sunt poziţionaţi in aiiniamentul aleilor;

• Racordarea noilor stálpi Ia reţeaua electdcă;
Traversarea zonelor carosabile se va realiza prin tubulatura de subtraversare
existentă sau prin foraj orizontal dirijat. In zonele de spaţiu verde, săpătura
se va realiza la adâncimea de 08m, lăţimea săpăturii va fi de 0.4 m. După
terminarea Iucrărilor terenul se va aduce Ia starea iniţială.

2. Urmare a verificărilor efectuate pe teren în data de 23.09.2018 i 09.12.2018

s-au constatat următoarele:
- Traseul Iucrărilor traversează spaţii verzi ş alei pietonale existente în Parcul

Regele Mihai I (fost Parc Herăstrău Nou, Herăslrău Vechi i Parc Mioriţa), parc ce se
află pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, poziţia 832, cod B-II-a-A-18802.

In proximitatea Iucrărilor sunt Iocalizaţi arbori din diferite specii, cu diametrul
cuprins între 15 i 100 cm, arborilarbusti ornamentali, plante omamentale, gard viu.

ĺn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil conditionat executiei Iucrării mentionate, astfel:

- Se avizează înlocuirea reţelelor electrice subterană de iluminat public
introducerea reţelei de flbră optică ce va avea traseu comun cu reţeua electrică de
iluminat public, fără avizarea Iucrărilor Ia echipamentele supraterane (conform avizului
nr. 440/M/201 8 emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale);

- La începerea Iucrărilor se va transmite Direcţiei de Mediu - PMB graficul de
execuţie a Iucrărilor;

- Tn proximitatea arborilor/arbustilor, săpătura se va executa manual, utilizând
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin păstrarea distanţei săpăturiior (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 -Reţele tehnico-edilitare, Condiţii de amplasare;

Este interzis: secţionarea sistemului radicular aI arborilor din proximitatea
Iucrării, depunerea pământului sau altor matedale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea
ramurilor pńn manevrarea utilaje)or din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arbori,
ace$ia pot fÍ pui în pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic,
înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială1 inclusiv plantarea
gazonului ş refacerea marcajelor pentru bicicIiti-acoIo unde ele există;
ln cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul
domeniului public unde se execută Iucrarea care va conţine condiţiile de Iucru pe timp

Bď Regia EIab€ła rv. 47, cod poştal 050013, seda5. Buani, ROma

TeI: 0213055500 nŁ 4016
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friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea
Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti

Executantul Iucrării, respectiv beneficiarul avizului sunt răspunzători de
nerespevtarea condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul
de Urbanism nr. 598R11645634 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planurile anexă, precum i în baza avizului emis de Ministerul
Culturfl i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţí obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.8. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

C DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Exp. DanieIa,ESCU

c

<‘Ľ

Red:DV../3 ex.I 2012.2018 prezenlul aviz a ĺost pcsiat pe sile-uI PMB
htIpJĺvů'w.pmb.roľrnsbtutiiIpdmariaidimdii/directia međiWaW2e arboh in consultar&avize arboń in consuľtare.php pe
data de

Bd. Regha EIabeta rw. 47, ctd poşlal D51l3, sedar5, Buaaeşti, ROmâ,ia
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9 V 2t1 8 SÁĺnSA1fl88 „TVuNA

27. DE& 20)8
Nr.9172, 1138911661284, 1683497

CĂTRE,
DOMNUL
Strada nr. sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucureti

Scopui Iucrării: “Branament energie electrică pentru imobflul situat în strada
Ramuri Tei nr.24A, sector 2, Bucurestľ'

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1661284/18.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9172/19.09.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1683497/23.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.11389/26.11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării ‘Bransament energie eĺectrică pentru imobilul situat în strada
Ramuri Tei nr. ‚ sector 2, Bucurestľ', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr “ din
23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie
Muntenia SA, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniuiui Public Sector 2, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu
nr. ‚ avize emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare i planuri
anexă Ia acestea, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizarea unui bransament electric nou trifazat — 3x25+16C, pozat
subteran. Traseul branamentului electric proiectat va avea Iungimea de 20 m i va
porni din cutia de siguranţă-CS existentă în dreptul imobilului cu nr. din str. Ramuri
Tei, va continua prin trotuarul nr, pare din aceeasi stradă până în dreptul imobilului cu
nr. ‚ Ia BMPT 50A proiectat, ce va fi amplasat în proprietatea imobilului aflmentat, Ia
limita cu domeniul public, cu acces din acesta. Pozarea cablului electric proiectat se va
realiza Ia adâncimea de 0.8 m, în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018, s-a constatat
că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

Tn urma analizărh documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării mentionate.

Bd. RegĽa EIabeta rw. 47, cod poştal 050013. seclor5, Bucureşli, RnáiLa
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hltp:Uvn'nv.pnb.m



Tn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărH revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărh.

In timpul execuţiei Iucrărü, în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, se vor respecta
condiţiile de Iucru pe timp fhguros menţionate in avizul de traseu al administratorului
terenului, conform Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea Normelor
privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:D.v../3exJ17.12.2018 - prezenlul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB

Intocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

hItDJ/w.pmbrohinstitutiiIpńmańa/directiiidirectia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.ohD

pe data de

Bd. Rena Etabeta rw 47, ad poşaI OSOOfl, sector5, Buoireşti, ROmŻ,ia

Tet: 021.305.5500 hŁ 4016
http:iNnwě.pnb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. DEQ 2Ü1

:‘:::

ŔOMÂN IA
:;IeiA:aIMiMgfuwÄ

Nr.11333 I 1682719!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nrl 1, sector 2, Bucuresti

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR MUNICiPIULUI BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturaIe pe str. oseaua Străulesti nr.2,
sector 1, Bucureti"

u rmătoa rele:
1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de

nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti
cu planul anexă, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru

Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Străzflor Bucureti, avize individuaie emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia,Teiekom, Netcity-Telecom,
Radet, Luxten), Clasarea notiřicărh nr emisă de Agenţia pentru
Frotecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, pozat
subteran, din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm, cu Iungimea de 15,0 m (14,0 m în proiecţie
orizontaiă) i a unui post de reglare-măsurare aferent. Bransamentul nou proiectat se
va racorda Ia conducta de gaze naturale OL 08" existentă în carosabilul străzii os.
StrăuIeti. Traseul branamentuIui proiectat va traversa carosabilul, trotuarul i
platbanda de spaţiu verde, în dreptul imobilului cu nr din os. StrăuIeti, ia 4,0
m de iimita de proprietate dreapta. Lăţimea anţuIui de pozare a conductei de gaze
naturale proiectată va i de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a branamentuIui va fi intre
0,5 - 0,9 m.

2. Urmare a veriflcădi efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat
că pe traseul IucrărU există platbandă cu vegetaţie i arbori piantaţi în aceasta,
Iocalizată intre Iimita de proprietate a imobilului cu nr. din os. Străuie$i i trotuar
Faţă de arborii din această platbandă se va păstra distanţa conform normativelor în
vigoare.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren1 în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1682719121.11.2018 şi a Direcţia de Mediu cu nr.11333122.11.2018, prin care se
sohcită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl Bransament de gaze
naturale pe str. Soseaua Străuĺesti nr. ‚ sector 1, Bucuresti", vă comunicăm

nr.

Urbanism
împreună
informare

Bd. Regiia EIabeta nr 47, ‘poştal O5l3, sed& 5, BuareşU, Romia
TeI: 0213055500
http:Iknnpnbm



pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

execuţiei Iucrării menţionate.
Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor condiţfl:

- Tn proximitatea arborilor din spaţiul verde menţionat Iucrările de săpătură se vor
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- Este interzis depunerea pământului sau altor matehale în jurul arborilor sau
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzis reducerea suprafeei de spaţiu verde din platbanda existentă între
limita de proprietate i trotuar

- In cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborfl din
proximitate, acestia pot fl pui în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin
biologic, înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului

dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl produse
prin prăbuşirea acestora.

- Dacă în timpul execuţiei Iucrării, situaţia din teren nu permite protejarea arbońlor
din proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular aI acestora, executantul
lucrării este obligat ca în ceI mai scurt timp să solicite defriarea materialului dendrologic
in cauză printr-o solicitare punctuală depusă Ia PMB-Direcţia de Mediu.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv refacerea platbandei de spaţiu verde.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
avizul de traseu aI administratorului domeniului public, în care se specifică condiţHle de
Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018
privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti".

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Oertiflcatul
de Urbanism nr. din 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1
Bucureşti Tmpreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modiflcare apărută in traseul Iucrăhi ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform arŁ4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M? A

Insp.DaOIESCU

Red;D.v..I 3exJ19.12.2018 - prezeniul aviz a fast pcstai pe site-ul PMB

htIpJ/.pmb.rofinstitutii!primariaţdirectii/directia mediulavize arbori in consultare/avize arboń in cansullare.phD
pe data đe

BdRegńaEabeta 2 l Dt
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Nr. 11356116833481.

27. BEĽ 2U1b

CĂTRE,

DOMNUL

Strada nr sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
oseaua Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
B.dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: tAlimentare cu energie
Lanternei nr. sector 2, Bucuresti"

electrică a imobiluiui din strada

Ca urmare a cererii depuse de DOMNUL inregistrată Ia P.M3.
cu nr. 1683348/22.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11356/23.11.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie
electrică a imobilului din strada Lanternei nr. ‚ sector 2, Bucuresti", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. din
03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz tehnic de racordare i Fia de soiuţie nr. 1 din 02.11.2017 emisă de
E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. misă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom
Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

. realizare bransament electric subteran monoťazat nou prin pozarea unui
cabiu de tip lxlO+6C din LEA JT —Iinia electrică aeriană de joasă tensiune existentă pe
stâlpul din trotuarul aferent imobilelor cu nr, pare din strada Lanternei, in dreptul Iimitei de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1,;:'%..:.:'..
Direcţia de Mediu !.

ROMAN IA
l 2018 + SÂPSÂ?O0+M MPÇEL)r,

Bd. Regîrn EIabeta ‚u 47, cod poşlal 050013, sector5, Bucureşli. ROQ,&i

TeI: 021.305 5500
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proprietate cu imobilul nr 54. Lungimea traseului de pozare va fi de 13 m (10 m coborâre

de pe stâlp + 1 m trotuar) pänă Ia BMPM — blocul de măsură i protecţie monofazat ce va

fi amplasat pe proprietate, Ia Iimita de proprietate cu acces din exterior, conform planului

anexă la Certiflcatul de Urbanism nr. Jin 03.08.2018. Pozarea cabiului electric

subteran se va realiza in trotuar, in anţ deschis, Ia adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că

pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie sau arbori/arbuti

plantaţi.

ĺn urma analízărü documentaţ(ei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei lucrării

menţionate.

Menţionăm 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.

Tn perioada 15 Noiembrie — 15 MarUe, prezentul aviz va fi insoţit de avizul de

traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt

menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr3 Ia H.C.G.M.B.

nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i

execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teńtoriul

Municipiului Bucureti

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. 209/13"Ľ' din 03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

impreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrăńi ulterior emiterh acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirfl înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M

Insp.OINESCU

RedD.v.I 4exi17.12.2018 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hUpiIpmb.mľ,ns(itutiUprimańa/directiiJdirecIia mediWavize arboń in consultarelavize arboh n cons Itare.php

pedatade
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TeI:021.305SSOOiiI.4016
1

htIpJhv.ąpmb m u18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA

l l: :ja sÁpEÁTnrnr.. I'i IEuNA

Nr.i13591 168339727,.QEQ.20i$
-

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str.Constantin D. Aricescu
nr.40, sector 1, Bucureti"

Având in vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1683397122.11.2018 şi la DirecŞa de Mediu cu nr.11359123.11.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl “Branament
de gaze naturale pe str. Constantin D. Aricescu nr. sector 1, Bucureti", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu

planul anexă, Contract de vânzare autenUficat sub nr.
Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.
i soluţia de acces anexă emise de Distrigaz Sud Reţele,

Memoriu tehnic1 Clasarea notiřicării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom
Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de gaze naturale nou, pozat subteran, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 3,5 m (2,5m în proiecţie orizontală) i a
unui post de reglare-măsurare aferent. Bransamentul va fi cuplat Ia conducta de gaze
naturale din OL 4", RP, existentă în carosabilul din str. Constantin Aricescu. Traseul
de pozare a bmnsamentului proiectat va traversa parţial carosabilul i trotuarul în
dreptul imobilului cu nr din str Constantin Aricescu, Ia 0,5 m de Iimita de proprietate
dreapta a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat pe
traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.3Q4I200g privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Bd. Regiia EIaba rw 47, cod poştal 050313, sedor5, Bucureşti, RDm&

TeI: 021.305.55.00
httpJk..pmb.m



Prezentul aviz este emis în baia şi cu respectarea celor specificate in Cediflcatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
ln perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de

traseul emís de adminis(ratowl terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt

menţionate condiţüle de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i

execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform ar[.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Madana POPA

Ređ:DV./ 3exi17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe silc-uI PMB

Tntocmit,
Insp. DaneIa y,OINEscu

D

http://vwpmbro/instiwW/primarialďrectü/direcţia mediWavze arbori n consultarefavřze arbeń in consullare.php

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l r DlB SApEĄTDLM IM2QEuŃÄ

Nr.113621 1683381!
-27 UÉc 2Dis

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ¶
Bulevardui Poligraflei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe strada Luptătorilor nr.'
sector 1, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
GINICON S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1683381122.11.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11362/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea IucrărU “Bransament de gaze naturale pe strada Luptătorilor nr.
sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Contract de vânzare — cumpărare autentiřicat sub nr. ‚ Ordin de Iucru
nr, i Acord de acces nr, emise de
Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notifîcărh nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorü
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA1 E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telekom, Telekom Romania Communications SA, plan de incadrare în zonă), Iucrarea
constă în

. realizare branament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11,
Dn 32 mm, pozat subteran în domeniul public, având Iungimea de 5,0 m (4,0 m în
proiecţie orizontală), racordat in conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn
125mm, existentă în carosabilul din str. Luptătorilor (conform planului anexă Ia
Certificatul đe Urbanism). Traseul branamentuIui de gaze naturale proiectat va porni
din punctul de cuplare Ia conducta existentă în carosabil, va subtraversa parţial
carosabilul i trotuarul, în dreptul imobilului alimentat, până Ia postul de reglare
măsurare care va fi montat în firidă, Ia 0,5 m de Iimita de proprietate din partea stângă a
imobilului. Lucrăńle de pozare a branamentuIui de gaze proiectat se vor executa prin
săpătură manuală în anţ deschis, iar adâncimea de pozare a branamentuIui de gaze
naturale propus va i de minim 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 13.12.2018 s-a constatat că
pe trotuarul aferent imobilului din nr, ‘din str. Luptătorilor există spaţiu verde sub formă

Bd. Regka EIabeta rw. 47. cod poştal 050013, sedac 5. Buaimştt Rom&iia
TeI: 021.3055500
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de platbandă cu Iăţimea de 0,8 m i Iungimea de 4,0 m, în care există vegetaţie sub

formă de gazon.
În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

execuţiei Iucrării menţionate.
Tn execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Refacerea suprafeţei de spaţiu verde (platbandă ) Ia finalizarea lucrărilor.

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 şi cu respectarea celor specificate în Ceńifjcatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
În perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de

traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt

menţionate condiţiile de Iucw pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i

execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i siradale) de pe teňtoriul

Municipiului Bucureti.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiitor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V.ţ 3exJ17.122018 - prezenlul aviz a fosl postat pe site-ul PMB
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pe data de
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Nr. 11392 I 1683679127ÜEQ 2Ůii

CĂTRE,

S.C. ANTOPREST ACTIV SRL

Bulevardul Ghencea nr. 24, bI. C88B, parter, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:

ADMINISTRAŢIA DOMENIUIUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: “Reabilitare reţea de distribuue gaze naturale pe Aleea Snagov,
sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de St. ANTOPREST ACTIV SRL, înregistrată la P.M.B.
cu nr. 1683679/23.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11392/26.11.2018, prin care se

solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü “Reabilitare reţea de

distribuţie gaze naturale pe Aleea Snagov, sector 1, Bucureti", vă comunicăm

următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. Jin

19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public

Sector 1, PIanuI de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare i

stradale, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentw Protecţia

Mediului Bucuresti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• conducta proiectată PE 100SDR11 Dn 125 mm va fi pozată pe Aleea

Snagov i se va racorda Ia conductele existente pe Aleea Snagov în punctele de cuplare

(după intersecţia cu conducta PEIOOSDRI1 Dn 90 mm i înainte de branamentuI

imobilului nr. 25 Aleea Snagov — fost Neajlovului nr. 59-63), pe o Iungime totală de 27 m;

• IăUmea anţuIui de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fi de

0,6 m, iar dimensiunile gropU de sudare pentru cuplarea în conducta existentă vor fi 1,2 x

Bd. Regha EIabeIa nr. 47. ad poştal 050013. sedors, Buaseşlŕ. Romáí
TeI: 021305.55.00
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1,5 x 1,2 m. Adâncimea minimă de montare va fi între 0,9 m de Ia generatoare

superioară a conductei.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că

pe traseul Iucrărü sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie/arbori afectaţi de

Iucrare.

În urma analizărh documentaţiei depuse i a vedficărilor din teren, in conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304ĺ2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defríşare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specif]că condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea í execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. - din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărU ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

PA

I nlocmit,

Insp. Daniela VOINESCU
2 t UEC. 2u3
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Nr. 11534116855261 27. ĐEQ 2Q3

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA
B-dul Uverturü nr. 194-200, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor natumie i branamente pe
Drumul Cooperativei nr. 20 A, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1685526/29.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11534103.12.2018, prin care sohcitaţi avizul de speciabtate privind
executarea iucrării: „Extindere reţea de distńbąie a gazelor naturale şi branamente pe
Drumul Cooperativei nr 20 A, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verifĺcării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 34Dm (3,5m domeniul public + 345,5 dpmeniul
privat), astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Cooperativei, prin carosabilului
dwmului de servitute a imobilului alimentat, Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui situat Ia Iimita de proprietate din partea stângă a proprietăţii.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arbohlor de 1—1 .5m, conform prevedeńlor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

— Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

i iIBd. Reona Elisabera nr 47. ajd nosla] 050013 .pcW5 Rírj'rp Rrntinn



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea inÍţiaiă.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabii numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

fhguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avízarea, autorizarea, coorđonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaietare.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de la data emiterii.

!ntocmit:
anaSCA

o
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Red:PRISex-20.12.2018 . prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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27 ĐEQ 2018
Nr.117681 1689262

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

•itť•č?:\ŕ:5)
•1

ŘOMÂN IA
Z0181 SAPBATCPIM

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa Nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrăńi: Alimentare cu energie electrică
Matei Basarab, nri ‚ sector 3, Bucuresti'

a imobfluiui situat pe strada

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
Domnul .‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1689262/12.12.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11768/13.12.2018, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate
privind executarea IucrărU: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
strada Matei Basarab, nr. ‚ secior 3, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism
nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă, Ciasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străziior Bucureti, Contract de vânzare autentificat sub nr.

avize emise de administratorü reţelelor tehnico edilitare i stradale,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare exbndere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu
electric 3x150+95N, pe un traseu de Iungime 82,0 m care pornete din CD- EneI 2064
existentă pe trotuarul aferent nr impare din str. Matei Basarb, în dreptul imobilului cu
nr. străbate trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu nr unde va
continua pe terenul proprĺetăţii până Ia noile firide de distribuţie i contorizare — FDCP
i bloc de măsură i protecţie ce se vor monta in incinta imobilului alimentat. CabIuI
electric va fi pozat subteran în anţ deschis, executat manual cu o iăţime de 014-015 m,
iar adâncimea de pozare va fi de 0,9-1,2 m.

2. Urmare a verificăńi efectuate pe teren în data de 18.12.2018 s-a constatat
că pe traseul Iucrăhi sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti.

3. Ťn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţf]iDr verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil executiei Iucrării mentionate.

Bd. Reiia EIabeW nr 47, cod poşIaIOSQQlS, sedor5, Bucureşti, RomáiLa
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obiigaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Având în vedere că amplasamentul Iucrărilor se ae află în »Zone protejate", zona
38 - Labirint, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul
CuIWrii i Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, se vor
respecta condiţüle de Iucru pe timp friguros menţionate în avizuj de traseu emis de
administratorul terenului unde se execută Iucrarea, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B.
nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i
execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teńtoriul
Municipiului Bucuresti

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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