
\flą' Direcţia de Mediu

Nr. 8650/1555026/ L O ? .2012
CĂTRĘ

Ministerul Sănătăţii
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov

Str. Av. Popişteanu nr4ó, sector

Referitor Ia adresa dvs 333/12.0120)6 înregistrată la P.M.B cu nr.1555026/1 1.09.20)7 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.8650/12.09.2017, prin care soiicitaţi emiterea avizuiui de specialitate
pentru intervenţia asupra arboreiui situat în curtea imobilului nr.46 str. Av. Popişteanu, ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 07.10.2017, s-a inventariat următorui material dendroiogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reg]ementarea şi administrarea spaţiiior
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi compietarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Curte imobil nr.46 str. Av. Popişteanu, iângă gard spre trotuar
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

-1 ex Populus sp. (plop) ® 4Ocm, h 12m, afectează reţeaua interioară de canalizare şi
căminul situat la limita de proprietate (cf. Adresei APA NOVA nr.i7002616 din 10.01.2017).

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija

proprietaruluUadministratoruiui legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa
iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ1 cu diametml trunchiuiui de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau
toamna anuiui 2018) ‚ potrivit Angajamentului de piantare nr.8650/1/ 21.12.2017.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de b data emiterii.
Defrişare- Jex.

p. Director Executiv,
Simona-M iana POPA
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CĂTRE,
Dl

Referitor la adresa d-vs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1558595/20.09.20 17 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.9294/21.09.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea imobilului nr.10-14,
str. Rabat, Ia verificarea efecuată pe teren, în data de 28.10.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiűcarile şi completańle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte iniobil nr. 10-14 str. Rabat
Defrişare şi scoaterea rüdăcinilor:

-1 ex Acer sp. (artar) Q 2Ocm h lOm ‚ uscat 100%, înclinat 35° spre trotuar (se
sprijină pe gard).

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) ® 6Ocm h 14m, înclinat 25° spre trotuar, prezintă
scorbură la colet cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/propńetarului legal al terenului pe care se află arboňi,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018), potrivit
Angajamentului de plantare nr, 100 l 1/1/14.12.2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.9294/1558595/ cs .2O1
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Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de respectarea
prevederilor avizului, supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.
6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii,
Defrişare- 2ex.din care 1 ex. uscat 100%

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ą

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
(‚ 4exuI8.12.2017
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Nr.9670A/ OLO/ .2012

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Spre ştiinţă,
-Cimitirul Sfânta Vineri
Calea Gdviţei nr.202, sector 1

CĂTRE,

Referitor la adresa dvs. nr.4997/21.09.2017, înregistrată la Direcţia de Mediu
cu nr.9670/27.09.2017, prin care solicitaţi (în conformitate cu adresa Direcţiei de
Mediu nr. 28 17/08.06.2017), emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor uscaţi în proporţie de 80-100%, situaţi în Cimitirul Sfânta Vineri,
arbori inventariaţi pe teren de personalul din cadrul instituţiei dvs. şi specificaţi în
tabel poziţiile 1-12, cu fotografiile aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiflcată şi completată cu Legea
nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrării de
defrişare şi scoaterea radacinilor a celor 12 exemplare arbori uscate 80-100% care
fac obiecwl prezentei cereri.

-lucrăńle avizate se vor executa conform H.C.O.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin
grija administratorului legal al terenului pe care se află arbońi, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de
a evita producerea de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

-pentm repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborilor, potrivit
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are obligaţia
plantării a l2ex. arbori tineri cu halot de pământ, cu diametrul de minimum
7cm şi înălţime corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în unitaţile pe care
le aveţi în administrare, în perioada optimă de plantare din primăvara sau toamna
2018.

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

Administratia Cimitirelor $ Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, sector 4

d. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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- înainte de materializarea în teren a lucrarilor avizate vă revin
următoarele obligaţii:

- informarea ceĹăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oücială de intemet a administratomlui
legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector.

- informarea cetăţenilor, în timp uil, despre executarea lucrărilor de defrişare,
cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi Huxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector.

Mentionam ca existenta neconformitatilor între datele transmise şi realitatea
din teren, va fi considerata intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi
sancţionată conform art.4, lit.b. din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşi.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —12 ex.arbori uscate 8O-100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./28.11.2017
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9928, 8950/1562278, 15566551&{xjJ 201

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdzd Regina Elisabeta ‚zr.16,
Sector 3

Spre ştiinţă,
Dna

ADP sector 1
Bdul Poligraüei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1.nr.9039/13.09.2017 înregistrată la PMB cu
nr.1556655/14.09.2017 i la Direcţia de Mediu cu nr.8950/15.09.2017 prin care ne
aduce la cunostiinţă solicitarea dnei ş la adresa doamnei
înregis[rată la P.M.B cu nr. 1562278/02.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.9928/03.10.2017 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor uscaţi situati în curtea imobilului nr.23, bdul Lascar
Catargiu, la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.10.2016, s-a inventariat
următorul material dendrologic pen[ru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

íJ Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte iinobil, lângă gard spre trotuar, lateral dreapta acces

-1 ex Prunus avium (cireş) ® 35cm h 14m, uscat 100%
-1 ex Cerasus vulgare (viin) O 3Ocm h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluUproprietarului legal al

terenului pe care se află arborii (AFI), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
crearea condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscati, avizati pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea

BduI Regina Ehsabeta nr l 6 cod pcştal 030019 sector 3 Bucureşti Romania
F —

________ ________
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corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (primăvara
sau toamna anului 2018) în curtea imobilului sus menţionat.

La frnalizarea lucrăńlor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil P.M.B. în
vederea veriücării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 2ex.uscate 100%

p. Dircctor Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Łuminiţa CRISTESCU.
/ Gex./12.12.2017

‘-%ťü41&(tĎ C
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia Generală Dezvoltare Urbană
Directia de Mediu

Nr.10563115669941 jscJ.2oig
CĂTRE,

Dna

(Str. Panait Istrati nr. 12, sector 1)
Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1566994/16.10.2017 şi la Directia de Mediu cu nr.10563/17.1O.2017, prin care solicita
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea
imobilului nr.12, str. Panait Istrati, la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.11.2017,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind regĺementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor
cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Tăżeri cle fructzjicare si eliminarea rcnnnrilor uscate

-1 ex Cerasus vuĺgare (viin) O 2Ocm h 4m
-1 ex Malus sp.(măr) O 2Ocrn h Sm
-1 ex Sambucus sp. (soc) multitulpinal h lOm

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Cutie imobil nr.]2 str. Panait Ístmti

-ĺ ex Armeniaca vulgaris (cais) ® 3Ocm h 6m, uscate 100%.
Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija

administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţülor din jur şi a reţejelor aeriene

astfel
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de proiecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibwl biologic aĺ acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081128.07.2016, pentru evitarea producerń de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea pomului fructifer uscat avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveü obligaüa plantării unui ex.

pom fructifer, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau
toamna anului 2018), potrivit Angajamentului de plantare nr.10563/1/ 14.12. 2017.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

In cazul în care doriţi defrisarea tuturor pomilor fructiferi situaţi în locaţia sus
menţionata deoarece urmeaza sa construiţi un imobil, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti - Anexa 3 în vederea emiterű avizului de specialitate, este necesar sa completaţi
documeentaţia cu următoarele acte:

• certificat de urbanism (CU)
• planul topografic scara 1 500/1 : 2000, anexa la CU;
• certificat de atestare fiscală! extras de carte funciară nu mai veche de 90 de

zile de la data eemiterü;
• autorizatie de constructie, dacă deţineţi
• Acord emis de Agentia pentru protectia Mediului Bucuresti, str. Lacul

Morii nr. 1, sector 1
• Plan cu proiecţia viitoarei construcţii la sol, cu marcarea arborilor care

necesită defrişarea.
• Aviz de urbanism la PUZ/PUD
• Planurile PUZ/PUD vizate spre neschimbare;
• HCGMB/HCLS 1 pentru aprobare PUZ/PUD;

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

Actele se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Bucuresti, bdul
Regina Elisabeta nr.47, sector 5

Programul de lucru cu publicul este marţi orele 9-12 şi joi orele 12-15.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deişare-]ex. uscat ]OO%

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Ç4exJ18.12.2017

prezen(ul aviz a fost postat pe site-uI PMB 2pe data de J
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

iţJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
‘eJk' Direcţiade Mediu

Nr.10598/1566771/ű5 OI 2Oĺ.Ç

CĂTRE,

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1566771/16.10.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.10598/17.10.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.4 str.
Sfântul Constantin, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.10.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti,
aviză m:
Curte hnobil ;zr.4, str Sfôntul Constantin
Toaletare:

- 1 ex Tilia sp.(tei) Ç$ 4Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădňcinilor:
- 1 ex arbore neidentiťicat, uscat 100%, acoperit cu liane.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara sau toamna )‘
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018) potrivit
Angajamentului de plantare nr. 10598/1/ 21.12.2017.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare-]ex.
Defrişare- lex.uscat ]OO%

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
2 j 4exJ21.12.2017C

prezentul aviz a fosI postat pe silc-ul PMH rj ĹY 7' i
pe dau de .

)
=
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10631/1567329/ OÍŰ j201g
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I
Bdul PoligraJîei nr.4

Spre ştiinţă
Dl

Referitor la adresa dvs. nr.13393/12.10.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1567329/17.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10631/18.10.2017, prin care ne transmiteti spre
solutionare cererea dlui de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii Volumului, în dreptul imobilului nr.12, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 12.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor plaíbanda

-l ex Acer sp. (arţar) O 3Ocm h 6m, înclinat 30° ‚ uscat 100%, în pericol de prăbuşire.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de
pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, în aliniament stradal, în prima perioadă optimă (primavara sau toamna anului 2018)

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — Jex.uscat ]OO%

Director Executiv,
Simona- arianaPOPA

1",

Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.
5exJl2.12.2017

pwzentul aviz a fosI postat pe sile-uig
b

o c /i e/3‘w.pnib.ro/iaistiiuiii/priţjá4 recţjj/djreelja_,ucdju/avizc_arbt,rjj& consu]Iawht i,carhorL iILCOflStJl(aľĽ pllp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

jr;

.201R

CĂTRE,
Camera Consultanţiilor Fiscali

Str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.8 i 9, sector 2
Spre tiinţă,
D1.

(Str, Alexandru Constantinescu nr. 61, sector 1)

Referitor la adresa d-vs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1567352/17.10.20 17 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.10622/18.10.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea imobilului nr.61, str.
Nicolae Constantinescu, la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.61 str. Nicolae Constantinescu, lateral dreapta clädire

-1 ex Acer sp. (arţar) ® 3Ocm h 12m, uscat 100%.
Curte imobil nr.61 str. Nicolae Constantinescu, spate clădire

-1 ex Quercus sp. (stejar) ® lOOcm h 14m, prezintă trunchiul putred, existând
peńcolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului legal aI terenului pe care se află arborii,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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menţionat, în prirna perioadă optimă (primăvara sau toamna 2018), potrivit
Angajamentului de plantare nr. 10622/1/14.12.2017.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 2ex.din care 1 er uscat JOO%

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./14. 12.20 17C

prezentul aviz 3 íosi posIaI pe site-uI PMB
i c' / •‚

hi p /Jv w. p11 il, .IO/i risI i m i/pri Ilari űIi ret l i itI cc I I edi u/aviže arhorii n_eonsu Itareiavi zc_arbod_i n _consu Ia e pIl p. pc dau de .\ J . J.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

\\Z- ‘ţ .n
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10690/1567773/ O%S O .2Oĺ.

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdzd Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL
Str.Mexic nr bl. ‚ sc. ‚ sector 1
-Asociaţia de proprietari
Str.Mexic nr.2, bl.l, sector 1

Referitor la adresa dvs nr.13338/16.10.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1567773/18.10.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10690/19.10.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui - i, de enúterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat adiacent locului de parcare nr.4
din str. Mexic nr.2, bl.1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Parcare spate bloc 1 str. Mexic nr.2, spaţiul verde adiacent locului de parcare
nr.4,

- l ex Tilia sp (tei) ÇZi 3Ocm, h 13m, viabil - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin prăbuşirea arborelui (între parcare si spaţiul

verde plantat este diferenţă de nivel).
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarăńi construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari/dl. Silviu Drinceanu are obligaţia, ca imediat după
primirea avizulni să î1 afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6ex./12. 12.2017(

pwzentul aviz a fosl postal pc site-uI FMS ý /1. ;:?/ţ/
hup://v.v pv daia de «
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

OJQ/2018
C ATRE,

SC EC FRESH SRL
Bdul Aviatorilor nr.1, sector l

Referitor la adresa dvs înregistrată la P.M.B cu nr. 1568126/19.10.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10731/20.10.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi adiacent cladirii Restaurantului Pescaruş, bdul Aviatorilor nr.1,
la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.11.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcarile şi compleÉarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Adiacem clădire Resraztrant Pescaray, bdzd Aviatorilor nr.J, laieral srânga acces

- 1 ex Betula pendula (mesteacan) ® 35cm, h 8m — eliminarea şarpantei inclinată 45° spre
cladire, în vederea degajării acoperişului şi evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin prăbuşirea ţiglelor.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietamlui legal al (erenului
pe care se află arborele, evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deeriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conforrn art.6 pct. 6 din Anexa J Ja H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniíor, respectarea prevederilor

( avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Deoarece imobilul este monument istoric, prezentul aviz va fl valabil numai însoţit de
avizul Ministerului Culturii.

Prezenul aviz are termen de va]abiJitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — Jex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezenlul aviz a íost posnt siIeząkyMB i ť

http /Jv pntb ru/IdsÉituhh/g iafdlreclu/dlreLtlanlLdIu/ 1' lIt UtĹ)fl_lI1 Lt)fl%UIt IIt/ 1'. ŻL irbün IflJA)fl.tiIIJrL php pe data dL ąJ / ţ.'

Nr. 10731/1568126/

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

(
4ex112.12.2017

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47. cad paştal 050013, sedor 5, Bucureştł, Ramânia
Tel: 02130555.00
http;//www. pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10848/1569624/ OCO( .2O1
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I
Bdul PoligraJiei nr.4

Spre ştiinţă:
SC APOLLO PROPERTIES SRL

Str. Muzeul Zambaccian nr 1, demisoi, camera 2, sector l

Referitor la adresa SC Apollo Properties SRL, înregistrată la P.M.B cu nr.
1569624/24.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10848/25.10.2017, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialiate pentru intervenţia asupra arborilor siwaţi în plantaţia de aliniament a bdului
Aviatorilor, în dreptul imobilului nrl str. Muzeul Zambaccian, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 12.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi din intravilanul localităţi]or
cu modiücarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alinianzent stradal, imobil nr.1 str. Jiluzeul Zwnbaccian, pe bdul Aviatorilor

- 3 ex Tilia sp.(tei) 3Ocm, h 13m (lex. înclinat 20° spre carosabil)- reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei
clădirii.

conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariană POPA

Întocmit: Inspector Lumin4a CRISTESCU.

prezentul aviz a fost posat pe site-uJ PMB c 5exíl 2.12.2017

http://www. pe dau đc 2. ć

Bd. Regína Elisabeta nr, 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305 55.00
hflpiíwww.pmb.m





Nr.10882/15700061

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dna Popoacă Gabriela

Bdul Bucuretii Noi nr.157, sector 1

Referitor Ia adresa dvs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1570006/25.10.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.10882/26.10.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.157 ‚ bdul
Bucuretii Noi, la verificarea efectuată pe ieren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobil nr.]57, bdul Bucuureşti Noi, lateral stânga acces
Toaletare:

-2 ex Fraxinus sp. (frasin) Çi 30-SOcm, h 13m -reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al
terenului pe care se află arborű, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezenrul aviz are termen de valabilitale 2 ani de la data emiterii.
Tonletare —2ex.

p. Directo xecutiv,
Simona- .auíä POPA

prtztntul avIz a fosl po:IQt?1 ij 20'‘
hitp://w piitbro!insututuipnmana/dircctii/diwctia_rncdiu/a ‚‚c ‘rborL,n_consullareiawz2.albon_ lflonuItaic. php, pc daia de

Întocmit Inspector Luminita CRISTESCU.
( 4ex./18.12.2017

Bd. Aegina Ehsabeta nr 47, ccd pcştal O5l3. scdor 5, Bucureşti, Aomânia

TeI: 021305.5500
http :J/www . pmb. ro
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ťrrn PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10884, 11396/ 1569869, 1574140/ oî 01 .2018

CĂTRE,
ADMINISTRA HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre tiinţă,
D1.

Asociaţia de proprietari
Str. Elena Caragiani nr.8-10, bl.3J, sector 1

Referitor la adresa dlui înregistrată la PMB cu
nr.1569869/25.10.2017, la Direcţia de Mediu cu nr.10884/26.10.2017 i la adresa
dvs nr. 15174/02.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1574140/07.11.2017, la Direcţia
de Mediu cu nr.11396/08.11.2017, prin care ne transmiteti spre solutionare cererea
dlui de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat pe spaţiul verde aferent bl.3J, str. Elena Caragiani nr.8-10, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde spate scara 2, spate loc parcare nr. 4, lateral dreapta acces scara bloc

-1 ex Robinia sp. (salcâm) Q 3Ocm h 14m, toaletat, uscat 100% cu ciuperci
saproflte pe trunchi, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, 1uânduse mäsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crëarea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
vor aplica sancţiuni conf. aflA din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare-]ex. uscat 100%

? Director Executiv,
Simoua-Mariana POPA

o

â'ä :‘

Ç5

tntocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Gex./18. 12.20 17

prtz*mtul aviz a íúsi püstal pc siw-ul PNIH ‘ J 7
hclp.ĺ/" v.-wpIIII)r(l/In%IiĺLlnhípriIIlari,'Jirt%1 i iklircciia ticdiWavizearł,oń_in.consul,urçiai,t_arhori in cnnsulLtrc php. pc đata đc Z.6 .ę <.

din Anexa l la
Mediu din cadrul
In caz contrar se

Bd. Rena E5sabeta nr. 47. cod pcştal O5l3. sectnr 5, Bucureşti. Rarânia

ŢeI: 021.305.55.00
http:I/www.pmb ra



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
: Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10887/1569859/ OS 0) 2012

CĂTRE,
Dna

Referitor la adresa dvs ‚ mnregistrată la P.M.B cu nr. 1569859/25.10.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10887/26.10.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.32, str. Polonă,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiHor verzi din intravilanul locahtăţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ünobil nr.32, str.Polonă, lateral stcînga-spate clădire

- ĺ ex Juglans sp.(nuc) ® 4Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării cladirilor.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal al
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţülor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

prezcntuiavizÍŕstps.uig ex./18.12.20i7
?

hflp://v pnth.rÓ/institůmĂpĂmdi/di i/direcIiajneđiu/avizc_arbohiJnconsuItarc/:kizearboriJn_consuIIaI-cphp, pe dala dc uL

Ed. Regina 6isabeta nr, 47, cod pogal 05C013, sector 5, Sucureşti, Ramânia

TeI: 021 3055500
htpu!wvnąpmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10888/1570023/ 01701.2018
CĂTRE,

ADMINISTRA HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdizl PoligraJtei nr.4

Spre ştiinţă:
-DL

Referitor Ia adresa dlui înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1570023/25.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10888/26.10.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situati în
plantaţia de aliniament a străzii Polonă nr.115 i 92, în dreptul blocurilor nrlS i 17,
la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiťicarile şi completańle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stmclal în dreptul blocului nr.1 7 str. Polonă nr 92

-1 ex Ulmus sp. (ulm) i lOOcm, h 15m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate 45° spre carosabil cu

eliminarea ramurilor uscate ‚ în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Alinianzent stradal în dreptul blocului nr. 15 str. Polonă nr.115

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O lOOcm, h lSm, în declin biologic avansat
prezintă numeroase scorbuń pe trunchi cu lipsa cilindrului central i ciuperci

saprofite,existând pericolul prăbuşirii.
Aliniament stradal în dreptul blocului nr. 17 str. Polonă nr 92

-I ex Populus canadensis (plop) O lOOcm, h 14m, în declin biologic avansat,

prezintă numeroase scorburi ca urmare a frângerii i prăbuirii unor arpante,

cu cilindrul central putred, existând pericolul prăbuşirii

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, cad paşta 050013, sectars, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
http;/fwww,pmb.ro



-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor aviza[i
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( 2ex. în alveolele rămase libere
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 10 ex, în alte aliniamente
deficitare din sector),în vederea completării aliniamentului, în perioada optimă
(primavara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —Iex.
Defrişare — 2 ex.

ľ-'--'
p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

a. .

o o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ŕ 5exJ18.12.2017

prezentul aviz a íost postal pe site-ul PMB / 7 7 7
http://w'ň w.pinh.míinsiituti pe đata dc ‘K J i tK'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajřei nr.4

Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1570028/25.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10889/26.1O.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii Şoimăre$ilor, în dreptul imobilului nr.20-22, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocałităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Aljnjainent stradal, irnobil n r. 20-22 str. Şoimăreştilor
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:

-1 ex Acer sp. (arţar) Çi 3Ocm h 12m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
scorbură la colet cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevededlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa libera
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deficitare din sector), respectând HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si

Nr.10889/1570028/ QJNÇ 01 .2O1

Spre tiinţă,
Dna

Bd. Regina Eusabeta nr. 47, cod poştal OSCO1 3, sector 5, Bucureşti, flomănia

Tet: 021.3055500
hUpJ/www.pmb.ro



intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea hicrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la da[a emiterii.
Defrişare-1 ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./18. 12.20 17

prczcntul aviz a fnst posta( pc si(c-ul PMS •1 ćż J i
in conuItarc.php, pc đata đe J fZ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr.10890, 10902, 10951/l570198,1570l86,l570495/ Ĺ13Q/.20l

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre $iinţă,
D1.

Referitor la adresele dlui ‚ înregistrate la P.M.B cu nr.
1570198/25.10.2017, 1570186/25.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu
nr. 10890/26.10.2017, 10902/26.10.2017 i la adresa dvs. nr. 14078/23.10.2017
înregistrată la PMB cu nr.1570495/26.10.2017 i la DM cu nr.10951/27.10.2017,
prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament a strazii Andrei Muresanu, în dreptul imobilului nr.20, la veriiicarea
efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Aliniwnent stradal, imobil nr.20 str. Andrei Mtireşa;ui
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei

-1 ex Tilia sp. (tei) ® óOcm h 14m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
coronamentul format din 2 arpante cu scorbură la punctul de inserţie i lipsa
cilindrului central, existând pericolul frâgerii i prăbuirii acestora.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

- b

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu
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arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa libera
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deficitare din sector), respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil
P.M.B, în vederea verificärii în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişw-e-J ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

jP
L

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJI8.12.20l7

prczcncul aviz a fos poslat pc site-uI PMB 1 (7 ‚Á.7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Ministerul Sănătăţii

Institutul Naţional de Cercetare Cantacuzino
Splaiul Independenţei nr.103, sector 5

Spre $iinţă,
Staţiunea Băneasa INC Cantacuzino
Str, Gheorghe Ionescu Sisesti nr.14, sector 1

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr 1570443/26.10.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10939/27.10.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în curtea imobilului nr.14 ‚ str.
Gheorghe Ionescu Siseti, la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modiftcarile şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaii1or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Curte imobil nr. 14, str. Gheorghe Jonescu Sisesti
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri

Spate grajd ‚zr.6
- 1 ex Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 16m

Ali;ziament de-a lwzgul gardului şi în faţa grajdului nr.11—12
- 76 ex Morus sp (dud) O 30-SOcm, h 6-lOm

Latera/ dreapta acces poartă, lângă alee

- 1 ex Populus canadensis (plop) O 4Ocm, h 14m

Lateral stânga acces poartă, lângă gard spre trotuar
- 1 ex Populus canadensis (plop) O SOcm, h 14m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal

al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca

i7 ‘it".

Nr. 10939/1570443/ ONPDI 2012
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căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

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

In vederea obţinerii avizului de defrişare a nucilor situaţi în curtea imobilului
sus menţionat, vă veţi adresa la Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului
Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon
021- 3138023 sau 3142866.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —79ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

° Ę
O

*

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJ18.12.2017

prĽzeniul aviz i fosi postat pe site-ul PMB 1 n
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

CĂTRĘ
ADMINISTRA JTA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre tiinţă,
Reprezentanţa ONU în România
Bdul Primaverii nr.48A, sector ĺ
landrei @ unicef.org

Referitor Ia adresa Reprezentanţei ONU în România, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1570336/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10943/27.10.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii- bdul Primăverii, în dreptul imobilului nr.48A, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Alinia;nent stradal, imobil nr.48A bdul Prirnăverü
Defrişare şi scoatcrea rădăcinilor cu pastrarea alveolei

-1 ex Tilia sp. (tei) Ś2 3Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă lipsa
scoarţă pe trunchi h 2,Om cu cilindrul central putred i ciuperci saprofite la punctul
de inserţie a sarpantelor, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa libera

Direcţia de Mediu

Nr.10943/1570336/ oSOI .201&
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p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

(__-zĄ4c::đďÝ&ze' k5eL/l82.2OY
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în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea ]ucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-] ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10947/1570710/ ĚfO/ 2OlR

CĂTRĘ
ADMINISTRA 7JA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui PoligraJiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

Referitor la adresa dlui înregistrată la P.M.B cu nr.
1570710/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10947123.10.2017 ‚ prin care
solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a str. Mircea Zorileanu, în dreptul imobilului nr.33, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 12.11.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alüziament stradal,imobil nr.33, str. Mircea Zorileanu, lateral dreapta acces

-1 ex Tilia sp. (tei) ® 6Ocm, h 15m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Alinia,ne,zt stradal, irnobil nr.24, vizavi de imobihd nr.33, str. Mircea Zorileanu

-1 ex Tilia sp. (tei) ÇZi 3Ocm, h 3m, uscat 100%, în pericol de prăbuşire

(trunchi fără coronament).

Lucrăňle avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de

Bđ. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România
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evenimente cu urmäri nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex.arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul twnchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament strada], în prima
perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018) respectând HCGMB
nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

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

Deasemenea va facem cunoscut ca aveţi obligaţia toaletării arborilor plantaţi în
aliniamentul strazii Mircea Zorileanu în baza Adresei nr.9194/19.09.2017 emisa de
Primaria Municipiului Bucuresti- Directia de Mediu.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —]ex.
Defrişare —] ex. uscat ]OO%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./12. 12. .20 17

prezentul aviz a fost postat pc site-ul PM j /j
pe đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.10948/1570769/ 0í0t2014'
CĂTRE,

ADMINISTRA 714 DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I
Bdzd PoligraĄei nr.4

Spre $iinţă,
Dna Anghel Tudor Doina Şerbana
Str. Subcetate nr.54, sector l

Referitor la adresa dnei Anghel Tudor Doina Şerbana ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1570769/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10948/27.10.2017, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii
Subcetate, în dreptul imobilului nr.54, la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiűcată şi
completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Aliniwnenr stradal, imobil nr.54 str. Suhcetate
Toaletare:

- l ex Fraxinus sp (frasin) 45cm, h 13m -reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clädirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afeclat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

p. Director Executiv,
Simona- ariana POPA

prezentul avIz a íost poslat pe site-ul ‘2 ć1 / 9 J/7Y
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Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./18.12.2017
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 10949/1570530/ ůoĺ .2OtĘ

CĂTRE,
ADMINISTRA HA UNITĂHLOR DE ÎNVA TĂMÂNT PRE UNIVERSITAR

ŞI UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE

( A UIPUSP)
Bdul PoligraJlei ‚zr.4, Sector 1

Spre ştiin ţă,
Complexul Multifuncţional Caraiman
Str. Caraiman nr.33, sector 1

Referitor la adresa Complexului Multifuncţional Caraiman nr.905/25. 10.20 17
înregistrată la P.M.B cu nr. 1570530/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.10949127.10.2017, prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.33, str. Caraiman, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiücarile şi completarile ulteňoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte irnobil nr.33 str. Caraiman, lângă gard spre trotuar
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-1 ex Abies sp. (brad) (3 2Ocm h 12m ‚ înclinat 35° spre exemplarul Abies
vecin (se sprijină în coronamentul acestuia), existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, (AUIPUSP)
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie în prima perioadă optimă (
primavara sau toamna anului 2018 )‘ în unitaţile pe care le aveţi în administrare.

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

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

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

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

*

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./l8.12.2017

(‘3

prezenlul aviz a fost posiai pe site-uI PMB ‚ 7 RgĺJ'
http//www.piîibro/intituti/priinariWdiwcti/dírcctiri...mcđiu/avizejtrboń_ín_consultaw/avize_arhońjoconstiltare.php, pc đata dc V
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Nr. 10950/1570496/ C..ÍOI .20W

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PuligraJîei nr.4
Spre tiinţä,
D1
s I

Asociaţia de proprietari
StrPecetei nr.3, bl.25, sector 1

Referitor la adresa la adresa dvs nr.14443/23.10.2017, înregistrată la P.M.B cu
nr.1570496/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10950/27.10.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dl& i ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui uscat situat pe spaţiul verde aferent
blocului nr.25 str. Pecetei nr.3, la verificarea efectuată pe teren, în data de
13.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilrul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtońul Municipiului Bucureşti avizăm;
Spaţiul verde aferent bloculuż nr.25 str. Pecetei nr.3
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde lateral dreapta scara A

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm h lOm, în declin biologic avansat,
prezintă ciuperci saprofite pe tmnchi, existând pericolul prâbuşirii.

-1 ex Abies sp. (brad) O 3Ocm b 5m, uscat 100%, trunchi fara coronament,
existârid pericolul prăbuşirii.

Spaţiul verde lateral dreapta scara B
-1 ex Prunus avium (cire) O 3Ocm h lOm, uscat 95%, cu scorbura pe trunchi

si lipsa cilindmlui central, existând pericolul prăbuşirii
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

-4,'.'
%ť .1.
-‚ I I

Direcţia de Mediu

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş, Româna

TeI: 021.305.5500
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deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dl. u are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Defrişare -3ex, Din care 2ex. uscate 95-100°ĺo

Direetor Executiv,
Li Simona-Mariana POPA

.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
‚

prezcntul aviz ii fost postat pc sitc-uI PMB C, / r20./;:Y
pcdc''—
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.10954/1570489/ Of űii .2012

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdzd PoligraĄei nr.4
Spre tiinţă,
D1.

Referitor la adresa dvs nr.14393/23.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1570489/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10954/27.10.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii Av. Mircea Zorileanu, în dreptul imobilului nr.63, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Aliniament stradal, irnobil iz, 63 str. Av. Mircea Zorileanu
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor eu pastrarea alveolei

-1 ex Catalpa sp. (catalpa) ÇZi 3Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat,
prezintă lipsa scoarţă pe trunchi h 1,3m cu cilindrul central putred cu urme de carii
i ciocanitoare, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa libera

Bd. Regina Elîsabeta nr. 47, cođ poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
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în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deĺicitare din sector), respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direta de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-]ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

)

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
( 5ex118.12.2017

prezenlul aviz a fost postat p sitc-ul PMB
- / ) 211/97

htip://wwwpnth.ro!insiitutWprinnria/dircctii/dirccűa ttcdiu/aizc_arhori_in_consuIIarc/avizc.arborLircconsuItaiephp, pc daIa dc -\ 1'
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CĂTRE,
Administraţia Patrimoniului şi Protocolului de Stat

Sucursala pentru Administrarea şi Intreţinerea Fondului Imobiliar
Str, Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2

Referitor la adresa dvs. ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1571971/31.10.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.1 1090/01.11.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.6, str. Cucu Starostescu, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modiňcariţe şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curíe imobil nr.6, str. Cucu Starostescu, spate cladire

- l2ex Acer sp. (arţar) ® 20-4Ocm, h 10-14m — reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

- 8 ex Populus pyramidalis (plop) O 40-6Ocm, h 14-16m-- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a dewriorarării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
degajării acoperişurilor imobilelor nr.41 şi 39B.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de prolecţie
a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz conÉrar aplicându-se
sancţiuni conform ari. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304J2009.

Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaktare — 2Oex.

Director Executiv,
Simona-Marjana POPA

/ -

- Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

prezennvizafs?posttpeIe-uIPMB
4ex]12.12.2017 27Ş
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

oJ7oI 20Lk'

CĂTRE,
Administraţia Patrimoniului şi Protocolului de Stat

Sucursala pentru Administrarea şi Intreţinerea Fondului Imobiliar
Str, Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2

Referitor Ia adresa dvs. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1571972/31.10.2017 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11091/0l.l 1.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.41, aleea Alexandru, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravi]anul localităţilor cu modiűcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.41 aleea Alexandru, la limită cu imobilul nr.39B

- 3 ex Acer sp. (arţar) ® 25-35cm, h 14m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri

- 1 ex Abies sp. (brad) ® 3Ocm, h 13m-eliminarea ramurilor uscate
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iega[ aI terenului

pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
degajării acoperişurilor imobilelor nr.41 şi 39BConform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu R afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuňlor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitae 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4ex.

? Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex112.12.2017

Nr. 11091/15719721

prczentul aviz a fost pstaĹ ‘e siieul'PMB q /1 2ů/7
pt data de
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CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA UNITA ŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE ( A UIPUSP)
Bdul PoligraĄei nr.4

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială nr.192,
Str. Munteniei nrr.32, sector 1
-ADP sector 1
BduI Poligraftei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.4173/06.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1574098/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11386/08.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre solu;ionare cererea Şcolii gimnaziale nr.192, de einiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.32 str.
Munteniei, la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.11.2017, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiűcarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte liceu, aluuament de-a lungul gardului

-28 ex Populus sp. (plop) ţ3 30-4Ocm. h 13-14m.

Curte liceu, lângă cladire şcoală
-3 ex Populus sp. (plop) ® 3Ocm, h 14m.

Curte liceu,lateral stânga clădire

-18 ex Tilia sp. (tei) Çi 30-4Ocm, h 13-14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Domeniul public, langa gardul şcolii

-2 ex Populus sp. (plop) ® 30-45cm, h 13m, în declin biologic avansat,

prezinta lipsa scoartei pe trunchi i urme de carii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija adrninistratorului legal al terenului

pe care se află arborii ( AUIPUSP pentru arborii din curtea şcolii i ADP sector 1
pentru arborii situaţi pe domeniul public), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

t.410A
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bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fî afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, ADP sector 1 are
obIigaia plantării a l2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zonele
deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă (primavara sau toamna
anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare coni. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ADP sector 1 are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu
din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —49ex.
Defrişare — 2 ex.

p. Director Executiv,
l Simona-Mariana POPA

; i Intocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.
6exJl8.12.2017
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11387, 12082/1574099, 1580216/ °‘ 20t-Ý

CĂTRE,
ADMINISTRA TIA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR

ŞI UNITĂŢILOR SANITAkE PUBLICE

( A UIPUSP)
Bdul Poligrajiei nr.4, Sector 1

Spre ştiinţă,
- Şcoala Gimnazială Specială nr.7
Str. Surorilor nr.4, sector 1

Referitor la adresa dvs.nr.4172/06.1 1.2017, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1574099/07.11.2017 ‚ la Direcţia de Mediu cu nr.11387/08.11.2017 i Ia adresa
ADP sector lnr.15524/24.11.2017 înregistrată la PMB cu nr.1580216/28.11.2017, la
DM cu nr.12082/29.11.2017 prin care ne transmite spre soluţionare adresa Şcolii
Gimnaziale Speciale nr.7 ‚ prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.4, str. Surorilor, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

J Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Curte, lânga teren sport

- 2 ex Populus pyramidalis.(plop piramidal) Ç3 4Ocm h 14m
Curte, spre str. Surorilo,; lôngă gard

- 3 ex Populus pyramidalis.(plop piramidal) O 45-SOcm h 14m
Curte, lôngă centrala terrnică

- 2 ex Populus pyramidalis.(plop piramidal) O 8Ocm h 14m
Curte, lôngă gard spre str. Lăstăriu1ui

- 3ex Populus pyramidalis.(plop piramidal) O 5Ocm h 14m
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Toaletarea se va executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii (DAIP) conform art.6 pct. 6 din Anexa ĺ Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a täierilor

( inclusiv protejarea rănilor cu mastic), în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — IOex.

? Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o

š

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./18.12,2017

prezcntul aviz a fost poslat pc siw-uI PMB q / aĺJ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 113Ş5741O3/ &JOt201Ş

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA UNITA ŢILOR DE ÎNVĂŢAMÂNT PRE UNIVERSITAR ŞI

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE ( A UIPUSP)
Bdul Poligrajlei nr.4

Spre ştiinţă:
- Liceul teoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet nr.2, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr.4174/06.1 1.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574103/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11388/08.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Liceului teoretic Jean Monnet, de eniterea
avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.2 str. Jean Monnet, la verificarea efectuată pe teren, în data de
13.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Đefrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte liceu, lateral stônga acces auto

-1 ex Acer sp. (arţar) 3Ocm, h 6m, uscat 100%, prezinta ciuperci saprofite

urme de carii, existând pericolul prăbuirii.

Curte liceu,parc recreere
-1 ex Acer sp. (arţar) Q 4Ocm, h 2,5m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se află arborii ( AUIPUSP), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru deĺrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă ( primavara sau toamna anului 2018).

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

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare — 2 ex. uscate JOO%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

1,

E'
: Întocmit: hispector Luminiţa CRISTESCU.

5ex./1 8.12.2017

prezentul aviz a fost poslat pe siIeuI PMB Q%I / 9 9flŢ1
pe data de < • W • (.t' /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11397115741371 €2%T ą .2011
CĂTRE,

S.C.Mega Image SRL
Şos, Bucureşti Ploieşti nr.83-85-87, sector I

Spre ştiinţă:
- ADP sector l
Bdul Poligraflei nr.4,

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.15379/02.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574137/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11397/08.11.2017, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi situaţi în curtea imobilului nr.83-

ĘJ) 85-87 şos. Bucureşti Ploieşti, la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobü nr.83-85-87 şos. Bucureşli Ploieşti, aleea laterală Nord
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

-3 ex Pinus sp. (pin) O 30-4Ocm h 12-13m ‚ uscate 100%.
Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija
proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea
arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de
pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna
anului 2018) potrivit Angajamentului de plantare nr.1 13397/1/14.12.2017.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la daa emiterii.
Defrişare- 3ex.uscaíe ]OO%

Director Executiv,
Simona-Mariana9QPA

Intocmi Inspector Luminiţa CRISTESCU.

IKJU/ fl I,L ď )H Ifl Lnn%UlIIrL/llŻL HhunIn cnn%uhrL :wptl
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11713/1576555/Cf. 0J201S

CĂTRE,
ADMINISTRÁŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Intreţinere Amenajare Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare
Şos. Bucureş[i Ploieşti nr.8B, sector l

Spre ştiinţă,
Parcul Herastraul Nou

Referitor la adresa dvs. nr. 14974/13.11.2017. înregistrată Ia P.M.B cu nr.
17655515.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11713/16.11.2017, prin care
solicitaţi (în coníormilaĹe cu Adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017),
emi[erea avizului de specialitate pentru inten'enţia asupra arborilor uscaţi în
proporţie de I00%, situaţi in Parcul Herastraul Nou. arbori speciflcaţi în tabel,
poziţiile nr. 1-101 cu fotograflile aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din in.ravilanu1 Iocalităţilor, modiftcată şi completatä cu Legea
nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrării de
defrişare şi scoaterea radacinilor a arbońlor menţionaţi Ia poziţiile 1-101, care fac
obiec[ul prezentei cereri.

-lucrările aviza[e se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin
grija administratonilui/propńetanilui legal al terenului pe care se află arbońi,
evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur,
cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea
condiţiile necesare plantării de material dendrologic Ĺânăr.

-pentw refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal al terenului are
obligaţia plantării a lOlex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în
locaţia sus menţionată. în perioada optimă de plantare din primăvara sau toamna
2018.

Bd. Regna E!isabsîa nr. 47. çod pcşta 0513, sedors. BucureşU, Rcmâna I
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-Ia finalizarea Iucrărilor de pantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriîtcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art 4, lite din acelaşi act normativ.

- înainte de materializarea în teren a lucrarilor avizate vă revin
următoarele obligaţii

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului
Iegal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a PMB.

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare,
cu precizarea datei calendaristice şi a iniervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oflcială de intemet a PMB.

Lucrarea de toaletare a arborilor menţionaţi în [abel sc va efectua in baza
Ádresei nr.9194/19.09.2017 emisa de Primaria Municipiului Bucuresti- Directia de
Mediu.

Mentionam ca existenta neconformi[atilor între datele transmdse şi realitatea
din teren, va fi considerata intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Deoarece arborii pentru care solicitaţi defrişare sunt amplasaţi în zone
protejate, prezentul aviz va fi valabH numai însoţit de avizul Ministerului
Culturii.

Nerespectarea celor mcnţionate în prezentul aviz de speciali[ate va fi sancţionaĹă
conforrn art.4, lit.b. din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normelc de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4'are — JOJex arbori uscaţz IOO%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

—2
° Intocmit: Inspector Lumimţa CRISTESCU.

5ex./28.12.2017

pwzĽntul aviz a fhI potat pc %itc-ul PMB / ‘) n /consullarcphp. pe dala de L j.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Clubul Sportiv Şcolar Triumf Bucureti
Str Primo Nebiolo nr.2, sector 1

Spre tiinţă,
ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa d-vs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1577331/17.11.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11777/20.11.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.2, str.
Primo Nebiolo, Ia veriűcarea efectuată pe teren, în data de 23.04.2012, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modiflcarile şi completańle ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Curte irnobfl nr.2 str. Primo Nebiolo, Clubul Sportiv Şcolar Triumf Bucureti
Toaletare:
Curte, Iângă gard Poligon Tir

- 5 ex Populus pyramidalis (plop) ® 40-6Ocm, h 13-14m — reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentelor şi eliminarea rämurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,

specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Lateral dreapta-stânga acces clădire

- 34 ex Aesculus hippocastanum (castan) Ç3 40-óOcm, h 13-14m — reducerea cu
1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte, lôngă gard Poligon Tir

- 5 ex Populus pyramidalis (plop) Q 4Ocm, h 13-14m, uscate 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal

al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca

I r,..

Nr. 11777/1577331/ úf Oţ 2011

()
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căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
5ex.arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018) potrivit
Angajamentului de plantare nr.ĺ 1777/1/14.12.2017.

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

Menţionăm ca toaletarea arborilor situaţi pe domeniul public, adiacent gardului
Clubului Sportiv Şcolar Triumf, spre Şos. Pavel Kiseleff, se va efectua de catre ADP
sector 1 în baza Adresei nr.9194/19.09.2017, emisa de Primaria Municipiului
Bucuresti- Directia de Mediu.

Pentru materializarea în teren a lucrării veţi lua legătura cu ADP sector 1,
tel.02 13193258, 0213193253, adresa E-mail secretariat@adp-sector l .ro.
administrator legal al terenului pe care se află arborii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare-39ex.
Defrişare- 5ex.uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

f .. .

Intocmit. Inspector Lumirnţa CRISTESCU.

‘7Jş&, ( 5ex118.12.2017

pnizentul aviz a fost postal pe site-uI PMB i
p /ĺww w p iił, m/i nsli I n I i/pri ‚‚ari Ĺűdi ec iiidi cc Ii a ntedi o/a zc arbori i n consu I Iaic/a v ze arbori n con tiI Iare. php, pe dala de J .‘ .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11819/1578092/ ÜSQ/20ţť

CĂTRE,
DI.

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1578092/20.11.20.17 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.11819/21.l1.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.3, str. Eremia Grigorescu, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 28.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi complearile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte i;nohil nr.3 str Ere;n ici Grigorescu

- 1 ex Ulmus sp (ulm) ţi 3Ocm, h 14m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate şi a 2 ramuri situate Ia baza, în vederea evitării producerń de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajarii faţadei şi acoperişului

cladirilor.
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI terenului

pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emherii.
Toaletare — Iex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/ Dr
‚.

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
t

‘

ç 4ex./21.12.2017
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Referitor Ia adresa dvs. ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1578736/22.11.2017 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11892/23.11.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.31, str. Miron Costin, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitaie cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teriioriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inzobil nr.31, sir.Aiiron Costin

- 2ex Ailanthus altissima (oţetar) ® 3Ocm, h 14m — reducerea cu 1/2 din înă]ţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri si degajării acoperisului cladirilor.

Lucrarea avizată se va execula prin grija administratowlui/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu b[oca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a de[eriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
degajării acoperişurilor imobilelor nr.41 şi 39BConform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la daa emiterii.
Toaletare — 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‚ Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
\\ 4ex./12.12.2017

pwzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB n ý /2htip:// pe dala de

1— PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11892/1578736/

CĂTRE,
DL loniţä Marin

Str. Lamoteşti nr.3-5, bI.62, sc.E, ap.167, sector 1
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12080/1580212/ ÔíO/,201ź

CĂTRE,
ADMINISTRÁ HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJîei nr.4
Spre ştiinţă,
-Poliţia Locală sector 1
Direcţia PoHţie Locală
Str.Prometeu nr.26, sector l

Referitor Ia adresa dvs.nr.15158/24.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
t580212/28.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12080/29.11.2017, prin care
transmiteti spre solutionare cererea Poliţiei Locale sector 1, de emiterea avizului de
specialitate pentru intervençia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a
strazíi Jean Monnet, în dreptul imobilului nr.35, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniament stradal, lateral stânga acces imobil nr. 16 str. Jean Monnet, vizavi de
inzobÜul nr.35 str. Jean Monnet, langa gura de acces la canalizare.

-ĺ ex Tilia sp. (tei) 12) 3Ocm h 13m, înclinat 30° spre carosabil în pericol de
prăbuşire (prezintă solul înălţat opus unghiului de înclinare).

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081J28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantärii de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47. cod poştal Q513, sector 5, Bucureşti, Românîa
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urma defrişării, ( lex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării în vederea
completării aHniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deűcitare din sector),
respectând HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

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

Menţionam ca arborele s-a încHnat în timp deoarece a fost plantat lângă
gura de acces la rcţeaua de canalizare, împiedicand dezvoltarea sistcmului
radicular în dreptul acesteia.

De asemenea va facem cznzoscut ca în dreptul imobilului nr. 35 str. Jean
Monnet nu au fost identcaţi arbori înclinaęi.

Precizăm ca va revine sarcina de a toaleta arborii din aliniamentul sĹrăzii Jean
Monnet, conform Adresei nr.9194/19.09.2017 emisa de Primaria Municipiului
Bucuresti- Directia de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare- plantaţie de alinianient O
Defrişare- ]ex

. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o ?/
‘‘2

I

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex121.12.2017
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J' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr.12154/1580628/

CĂTRE,
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre tiinţă,
Muzeul Naţional al Hărţilor i Cărţii Vechi
Str.Londra nr.39, sector 1

Referitor la adresa dvs nr.16207/27.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1580628/29.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12154/04.12.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea Muzeului Naţional al Hărţilor i Cărţii Vechi, de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia
de aliniament a strazii Varovia, în dreptul imobilului nr.39 str. Londra (str, Londra x
str. Varovia), la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
modiťicată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Aliniarnent strada 1, imobil nr.39 str. Londra, pe str. Varşovia
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei

-1 ex Tilia sp. (tei) ® 3Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
scorbură la colet cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa libera
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în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deficitare din sector), respectând HCGMB nr.114/20H privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniamenĹ din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a planărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are Ĺermen de valabilitale 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-] ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

! )fÎ

—_

‚0 -o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç5ex./18.12.2017
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.12343/1582758/ 0P09201Ş

CĂTRE,
Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureti

Str.Cavafü Vechi nr.15, sector 3
Serviciul Tehnic şi Avize

Spre $iinţă,
Centrala termică Băneasa 2
Str. George Valentin Bibescu ‚ sector 1
Centrala termică —CTZ Casa Presei
Str. Băiculeşti ‚ sector 1
Centrala termică Dorobanű
Calea Dorobanţilor nr. 134, sector 1
Centrala termică Floreasca
Str. Banu Antonache nr.17, sector 1

Referitor la adresa dvs nr.789527/21.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1582758/08.12.2017şi la Direcţia de Mediu cu nr.12343/11.12.2017 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situat în zona
centralelor termice menţionate mai jos, la verificarea efectuată pe teren, în data de
19.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Centrală termică Dorobanţi: 2ex.arbori

- 2ex Ailanthus altissima (oţetari) ® SOcm, h 14m- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărü faţadei şi
acoperişului cladirilor.
Centrală termică Floreasca: l9ex. arbori
Spre str. Av. Dumitru Darian

- 3ex Morus sp. (dud) ® 30-SOcm, h 14m- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi
acoperişului cladirii.

- 2ex. Ulmus sp. (ulm) ® 30-4Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi
acoperişului cladirü.
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Spre Puctul terinic
- lex Morus sp. (dud) cu 4 tulpini ® 40-SOcm, b 13m- reducerea cu 112 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi
acoperişului cladirii.

- lex Tilia sp. (tei) Ś25 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi acoperişului cladirii.
Spre str. Banul Antonache

- 8ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç5 30-4Ücm, b 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi
acoperişului cladirii.
Spre str.Nic'olae Constaníinescu

- 2ex Morus sp. (dud) ® 3Ocm, h 13m -reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărü faţadei şi
acoperişului cladirii.

- lex Ailanthus altissima (oţetar) -reducerea cu 1í2 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi acoperişului cladirii.

- lex. Ulmus sp. (ulm) Çj 8Ocm, b 14m -reducerea cu 1/2 din înătţirnea
coronamenwlui şi eliminarea rarnurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi
acoperişului cladirii.
Centrală termică Băneasa 2: Sex. arhori

- Sex Juglans sp. (nuc) ® IO-3Ocm, b 8-13m- reducerea cu 1/3din înălţimca
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărü faţadei şi
acoperişului cladirii.
Centrală termică CTZ Casa Presei: 3 7ex. arbori
Reducerea cu 113dm înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
şi degajărü faţadei şi acoperişului cladirii.
Lateral stânga acces

- lex Juglans sp. (nuc) Ç2 4Ocm, h 13m
- 2ex Prunus sp. (corcoduş) Ç 3Ocm, Ii 12m
- lex Cerasus vutgare (vişin) ® 25cm, b 7m

Fa(ă curte lôngă gard, spre trotuar
- 4ex Pomi fructiferi specii diferite- Lăieri de fructificare

Lateral dreapta acces
- lex Pirus sativa (păr) ® 3Ocm, h 7m- eliminare ramuri uscate
- l4ex Ailanthus altissima (oţetari) ŚZi 4Ocm, b 13m (unele ex. bi şi tri tutpinale)
- Sex Ulmus sp. (ulm) Ś2 3Ocm, h 13m
- 6ex Acer sp. (arţar) Çi 3Ocm, b 13m
- 2ex Ulmus sp. (ulm) ® 3Ocm, b 13m
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- lex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al

terenului pe care se află arborń, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărü construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Menţionam ca toaletarea celor 3ex. Morus situate adiacent Centralei termice
Floreasca, spre srr. Av. Dzunirru Darian ‚ a fost avizată în scopul evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin prăbuşirea arborilor.

Deoarece aceste exemplare prezinta scorburi pe trunchi cu cilindrul central putred
pentru avizarea defrişării lor va veti prezenta Direcţia de Mediu - Serviciul Avize şi
Acorduri, cu sediul în bdul Regina Elisabeta nr4l, sector 5, mansardă, în vederea semnării
unui Angajament de plantare.

Potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus mediului prin
defrişarea arborilor, aveţi obligaţia plantării a lXex. arbori tineri cu baĺot de pământ, cu
diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de
specie.

In vederea eliberării avizului este necesar să prezentaţi Delegaţie emisă de
conducerea unitadi.

Programul de Iucru cu publicul este marţi orele 9-12 şi joi orele 12-15.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 63ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

. jI
° Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ĺ - Bex./19.12.2017

pwzenlul aviz a fost postat pe siIe-ul PMB a o j 1 i
pe data de J ţ Ck l Ĺ /

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

TeI: 021.30555.00
http :J/www.pmb. ro
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TOTAL
STS 3 PT 1 Anexä Str.Apostol Margarit nr. 1 5

204

PT 1 C311 lntrarea Băđeni nr 10-12 35
PT 1 Căţek str.Campia Libertatii nr.36 3
PT 1 Mate Ambroze Aleea Suraia nr 1 2
PT 1_Maraat Str.Anastasie_Panu,_nr.4 O
PT 1 Placare Str Prevederii nr. 17 4
PT 1 Sulea Bd. Camil Ressu nr 29 2
PT 1 îomis B-dul Camil Ressu nrl4 lO
PŢ 1 X str. 7 Drumuri nr. 16 14
PT 1 X A Str. Campia Libertatii nr. 46 2
P110 C5/2 AI.Ciucea nr.8 16
PT 10 Laborator str.Laborator nr.154 9
PT 10 Matei Arnbrozie i str.Odobesti nrl7 S
PT 11 C5/2 i Aleea Lipanesti nr. 4

- 32
PT 12 C5/2 Str. Armenis nr 6 23
P115 Foior Str. Branduselor, nr8 1
PT 15 Racari Str Rm. Valcea nr. 14 10
PT 16 C512 Al.Giurgiului nr.1

— — 13
PT 16 Vitan Calea Vitan, nr.9 5
PT 17 C5/2 Str. Cođrii Neamtutui nr 4 20

• PT 19 Foisor StrBanu Udrea, nr.9 14
PT 2 Căţelu str.Gruiul Argesului nr.1 12
PT 2 Märăşeti Str. Nerva Traian, nrlS 12
PT 2 Papiu llarian 8-dul Camil Ressu nrl5
PÎ 2 Stejarului str Ion Tuculescu nr42 11
P1 2 Tomis B-dul Camil Ressu nr36 1O
PT 2 Unităţii strVulcan Judetul nr.39 1
PT 21 C5/2 str.Postasului 4 14
PT 24 CS/2 Str Perisorului nr 12 3
Pr3 Căţelu Str. Baba Novac nrl3 13
PT 3 Papiu llarian intrComplexului nrl 2: P13 Sulea Str. Odobesti nr, 4 2

• PT 3 Tomis — B-dul Camil Ressu nr.50 5
P73 Unitătii — I Sos. Mihai Bravu nr. 306 4
PT4 C4/2 -

- Aleea Fuiorului nr, 4 21
• P7 4 C5/2 — —- Str. Prisaca Dornei nr 5

P15 C3/2 — AL Barajul Dunarii nr 4 1
PT 5 C5/2 - B-dul 1 Decembrie 1518 nr 40
P15 CăţaIu str.Campia Libertatii nr5 1
PT 5 Mărăsesti BdMircea Voda, nr43 0
P16 C4/2 -

l ALRotunda nr 1 18
PT 6 CS/2 StrPostavarului nr. 21 14
P76 p;acara Str Îrapezuui nr 2

- 9
PT 7 X - Sr. Cmpia Libertatii nr 56 13
P7 8 A Str. Campneanca nr3 23

?
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_______

Bdul 1 Decembrie l9lSnr,53

__________

26

_________

-

strCiucea nr.1

_______

12
str. Ramnicu Valcea Nr.3 4

PT Dristc.r Insu!a B-dul Mihat Bravu 295 4
PT IAGSC Bd. Energeticienilor nr 9-11 1
PŢ IOR str.Otavei nr.2 9
PT Mihai BrEvu Vest B-dul Mihai Bravu 286 5
SC 1 0/1 Intrarea Horbotei 11
sc i Baba Novac Intrarea Reconstructiei nrl i8
SC 1 Dudeśti Str.Liviu Rebreanu nr.3 1O
SC 3 c3/1 Aieea. Budacu nr.3 4

: SC 3 Dudeti I Str complexului nr1 8
l sc 4 c3/2 Str.Liviu Rebreanu nr.23 31
• sc 4 cătelu Str.Campia Libertatii nr.33 7

Sediu central RADET Str Cavai Vechi nrlS, sector 3 s
Sediu Ilioara Str Ilioara nrlG, sector 3 37
TURTURELE I STR.DANIEŁ BERCEANU NR31 5ECT. 3 17

TOTAL 643 J
Sediul ST Sector 4
Berceni

— 31
2 Giurgiu Soseaua Giurgiului nr. 67-77 6
3 Zona II Aleea covasna nr. 6 Bis 9
4 Zona II Aleea Dorohoi nr. 3 [ 27
2 Zona V — Strada zvorul Crisului nr. 2 — 3

I 3 Zona V j Strada Izvorul crisului nr. 1 6
2 Vifornita I Strada Straja nr. 12
4 Vifornita Strada Drumul Gazarului nr 38 6
6 Vifornita Aleea Gornersti nr. 1O 3
Curcani Strada Lamotesti nr. 1 — 2
DeaIuI Cernei Aleea cetatea Veche nr. 2 2
Urziceni Aleea Slatioara nr. 5 4
Łuica A)eea Ucea nr 12 1
& Zona II Strada Raul Mara nr E 7
5 Zona Il

L

Streda Vatra Dornei nr. 2
— - 35..

r MetaIuriei Bu!evardul Alexandru Obrsgia nr 5

_______

9 Brancoveanu Strada Sacuilor nr, 17 S
E Brancoveanu Strada Baltka nr 9 7
3 Nitu VasiI — . Aleea Urucu Adrian nr, 4 13 i
1 Zona Aleea Terasei nr. 6 Bis 1O
1 Zona Il Aleea Covasna nr 21 —. 21.
3 Zona A:aea Ornarnentului nr 8 Eis - 1O
2 Zona

- Me&a Straduintei nr 8 Eis 1
2 Lanrier Strada Lanariei nr i6 — 1
2 Okgni:a Scseaua Otenitei nr. 55 2
1 Bercan_Otenita Strada Ciochina nr. 2 6
2 Berceni OIte,ta Strada GarniteI nr. 4 - 6

PT 8 C5J2
PT 9 C5/2

PT9 Laborator

4 STS 4
Strada Dragos Mladinovici nr. 4



2)



— - -.-. - - - - -

6 Berceni Oltenita strada Caltunasi nr. 4 1
7 Berceni Oltenita strada Soldanului nr. 10

— 6
1 Oltenita Nord Strada Cercetatorilor nr. 5 1O
Sabaoani Aleea Moldovita nr. 2 4
Moldovita Aleea Moldovita nr 19 Bis i
D'jrnitru Patrescu Aleea Tomesti nr, 9 4

z -- 4 Brceni Oitenita j Strada Otelarilor nr. 11 4
I 5 Berceni Qltenita strada Samoiia Dumitru nr, e s

- curte (SIRT) str.Olimpului nr.84 n
BUCUR STR.BUCUR NR.14 SECTOR 4

_____

3
MARASESÎI 3 B.DUL DIMITR.CANTEMIR 6 SECT, 4 5
OLIMPULUI STR.OLIMPULUI NR.84 SECTOR 4 1

4 RAHOVA

TOTAL
Str.Pecineaga, Nr.4

STS 5

286

GAROAFEI Aleea Costinesti, nr.6 s
5 P.ISPJRESCU Str.Contesti, nr.6 3

- 1/Î3SEPTEMBRIE Calea 13 Septembrie, nr.102-104

1 RAHOVA str.Gheorghe Donici, nr4 i

FERENTARI 72 CALEA FERENTARI NR.72-74 SECT. 5 9
FERENTARI DEPOU STRIACOB ANDREI NR.31 SECTOR 5 1Q
PAUNASUL CODRILOR - STR.ZABRAUTILOR NR.13 SECÎOR 5 5
VIILOR STR. VIILOR NR. 102 SECTOR 5 3

TOTAL 39
6 5156 PT1-7prim DrumulTaberei 124 5

L PT2-7 prim AL Valea Rosie2-4 14

: Ţ 4 / 7 prim Str. Valea Calugareasca 8 3

PT 7/2 AI. Poiana Vadului 1 11
PT2/i0 Str Vladeasa3 3
PT 3 / 10 Str. Serg. Latea Gh.14 7

: PT 4 / 8 AL Compozitorilor 22 8

PT6/ S - Str. Bozien2 8

- PT2/8 Drumul Taberei 27 - 4

PT1/8 DrumulTaberei37A 1

- pT9/4 - AL Valea Boteni 2 2

I PT 13/4 — AL Ompul cu Flori 14 1
PT 11/4 AL Dealul Macinului 2

- 3

PT 10/4 AL Cimpul cu Flori 1 1
;

pTs/ Al.Baiutl 7

PT7/5 ALBaiutl

PT 8 / 5 Str Valea Ialonltei 1A 4





I•

-

TOTAL GENEPAL: 1572 arbori

Notă: Pe aleea principală de intrare în SRT ss găsesc 11. tei foarte inalţi ale căror crengi

s-au lăsat pe casele vecinilor.

În urrna discutíilor avute cu vecinii vă ruăm să ne

în vederea to&etării urgente a acestor arbori care

Intocrnit.

llie GOJGAR

Sef5ar. Mentenanta.

Sorin DRAGOI

n

PT 2 / 7 Str. Se€arcea 4
—

PT3/7 Str.TgNeamt7 s
PT 1 / 7 Str. Cetatea Histria 7 15

PT3/6 Allstru7
. 3

PT4/6 AL Caletis 16 5

‘ PT2/6 Al.Calatis2 1.0

PT 3 PLACARE Bd. luliu Maniu 65 4

PT 4 PLACARE str. Zorelelor 1 6

PT 1 CRIVINA Bd. Constructorilor 24 6

PT 1 UVERTURII str Ariesul Mare 3 2

PT 2 UVERTURII AI. Cetatuia 2 6

PT5 DESISULUJ . Str Cetatea de Balta 2 10

PT 3 VIRTUTII Str. Veteranilor 20 6

PT 4 ROSIA MONTANA Str. Desisului 22 1

‚ PT 12 MARATQNULUI Str. Ghirlandei 9 - 9

PŢ2 PLACARE Str. Valea Lunga 10 6

PT 10 ARAGONITULUI Str. Aragonitului 5 19

PT 15 APUSULUI Str. Apusului 34 8

PT 7 LAVANDEI Str. Pitulicei 2 8

PT 2 INDESJRII Str. Floarea Rosie 4 2

Depozit Central Bd. Timisoara nr.78, sector 6 10

curte Bd. Timisoara nr.78, sector 6 25

TOTAL 261

sprijiniti si sä faceţi dernersurile necesare

sunt plantati din 1974 si nu au fost toaletati niciodată





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12343 bis/1582758/ dÇc)1201ž

CĂTRE,
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE B UCURESTI

Serviciul Tehnic şi A vize
Str. Cavafü Vechi nr.]6, sector 3

Spre ştiinţă,
ADP sector 1
Bdul Poligrafiei nr.4

Referitor la adresa dvs.nr.89527/21.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1582758/08.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12343/1 1.12.2017, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi adiacent
punctelor termice (PT) enumerate mai jos, la verificarea efectuată pe teren, în data de
22.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor (cu 1ĺ2 la ex. Populus sp.-plop) şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării clădirii PT
PT Hrisovului, str Hrisovului nr.5 :- 4ex.arbori
Dorneniul public adiacent PT

- 1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 4Ocm, h 13m
- 2 ex Fraxinus sp (frasin) 4Ocm, h 1 3m

Curte PT
- 1 ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h 13m

PT 6-1 Mai, str. Abnid nr.140:- 2ex.arbori
Curte PT, spate clădire, lipite de gardul din plasa de sarrna, spre bl. 12C

- 2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 30-6Ocm, h 13m
PT Petru Maior, str, Petru Maior nr.87:- 2ex.arbori
Curte PT, lateral stânga acces

- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm ‚ h 13m

B-dul Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, şector5, Bucureşti, Ramánia r —:

_______
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Curte PT, lateral dreapta acces
- 1 ex Aescuius hippocastanum (castan) ® 3Ocm, h 13m

PT 3 Turda, str. Turda nr.18:- 3ex.arbori
Spaţiul verde aferent bIoc lângă PT

- 2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 14m
- 1 ex Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 13m

PT 2 Turda, str. Turda nr.104:- llex.arbori
Curte PT

- 2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 13m
- ĺ ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Fraxinus sp.(frasin) O 30cm, h I3rn

Spaţiul verde aferent bloc 17A, str. Ştefan Stoika ;zr2O, lôizgă gard PT
- 1 ex Ju&ans sp.(nuc) O 4Ocm, h 3m
- 2 ex Fraxinus sp.(frasin) O 30cm, h 13m
- 1 ex Ulmus sp.(ulm) O 3Ocm, h 13m

Domeniul public adiscent gardului PT, spre str. Mânăstirea Neamţului
- 2 ex Fraxinus sp.(frasin) O 20-3Ocm, h 13m
- 1 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 13m

ASC, str, Dumitru Sergiu nr.7:- lOex.arbori
Curte ASC

- 2 ex Salix sp (salcii) O 3Ocm, Ii 13m (Iex. bitulpinal)
- l ex Populus pyramidalis (plop) O 3Ücrn, h 14m
- 2 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 13m
- 3 ex Acer sp. (arţar) multitulpinale, h 13m
- 2 ex Ailanthus sp. (oţetar) multitulpinale, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI

terenului pe care se află arborii (ADP pentru arborii situaţi pe domeniul public şi
RADET pentru arborii situaţi în curţile punctelor de lucw), evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiílor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echi1ibru biologic al acestora (cu excepţia e]iminării rarnurilor uscate şi
frânte).

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

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, secţors, Bucureşth Románia .Z. L —

Te1021/3055500 021/3055506 021/3055507 021/3055555intenor 4162 ‚ý Ş



__ __-____

Va comunicam ca pentru PT Radu BelIer str Andrei Popovici nr.17, PT 5
Aviaţiei str. Siriului nr.26, PT 1 Turda str. Cluj nr.81, Băneasa 2 str, George Valentin
Bibescu nr2l. CTZ Casa Presei str Băiculeşti, Dorobanţi Calea Dorobanţilor nr.134 şi
Roreasca str Banu Antonache, PMB-Direcţia de Mediu a emis avizele nr.9006,
9142/1472388, 1474744/01.02.2017, 9006bis/1472388/02.03.2017.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 32ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
(5ex./28. [2.2017

prezcnlul aviz a fost posral pc siie-uI PMH ( /1
.pnib roíinslilu(ii/prülllrL'drctiii/tiircctia nIc(IiLI/a ‚tjaboiJn_cunuItarcJat ii&arbt'ń_ ILcoibtLl(aw.php, pc data d ‚1. ťOćs C

BduI Regina Elisabeta nr. 47, codpoştal 050013, seclor5, Bucurcşti, Ramănia - - --

To1021/3055500 021/3055506 021/3055507 021/3 0555 S5intenor 4152 [
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TOTAL 204
STS 3 PT 1 Anexä Str.ApostolMargarit nr. 1 5

PT 1 C3/1 Intrarea Bădeni nr. 10-12 36
PT 1 Căţelu str.Campia Libertatii nr36 3
PT 1 Matei Ambrozie Aleea Suraia nr. 1 2
PT 1 Mărăśesti $tr.Anastasie Panu, nr.4 O
PT 1 Placare Str. Prevederii nr, 17 4
PT 1 Şu)ea Bd. Camii Ressu nr. 29 2
PT 1 Tomis B-dul Camil Ressu nr.14 i0
PT 1 X str 7 Drumuri nr. 16 14
PT i X A Str Campia LibertatH nr 46 ( 2
PT 10 C5/2 j ALCiucea nr.8
PT 10 Laborator str.Laborator nr.154 9
PT 10 Matei Ambrozie str.Odobesti nril 5
PT 11 C5/2 Aleea Lipanesti nr 4 32
PT 12 0/2 Str Armenis nr. 6 23 j
PT 15 Foişor Str Branduselor, nr.8 1
PT 15 Racari Str. Rm. Valcea nr. 14 10

‚ PT 16 C5/2 ALsiurgiului nr.1 13
PT 16 Vitan ŢčIea Vitan, nr.9 S
PT 17 C5/2 Str. Codrii Neamtului nr. 4 20
PT 19 Foişor Str.Banu Udrea, nr.9 14
PT 2 Câţe)u str.Gruiul Argesuiui nrl 12
PT2 Mărăşeşti Str. Nerva Traian, nrl5 12
PT 2 Papiu Ilarian B-dul Camil Ressu nr.15 8
PT 2 Stejarului str. Ion Tucuiescu nr42 11
PT 2 Tomis I B-dul CamiI Ressu nr.36 1O
PT 2 Unităţii strVulcan Judetul nr.39 1
PT 21 0/2 str.Postasului 4 14
PT 24 C5/2 Str. Perisorului nr 12 3
PT 3 Cătelu Str Baba Novac nrl3 13r..
PT3 Papiu Ilarian intr.Complexului nri 2
PT 3 Sulea Str. Odobesti nr. 4 2
PT 3 Tomis B-dul Camil Ressu nr.50 5
PT3 Unităţŕi Sos. Mihai Bravu nr 306 4
PT4 C4/2 Aleea Fuiorului nr 4 21
PT 4 C5/2 j Str Prisaca Dornei nr. 4 5
PT 5 C3/2 r AL Barajul Dunarű nr, 4 i
PTS C5/2 B-dul 1 Decembrie 1918 nr 40 6
PT 5 Căţelu str.Campia Libertatii nr.5 i
PT5 Mărăsesti Bd.Mircea Voda, nr.43 O
PT & C4/2 ALRotunda nr 1 18
PT 6 C5/2 Str.Postavarului nr. 21 14
PT & Placare Str. Trapezului nr 2 9
PT7 X Str. Campia Libertatii nr 66 13
PT 8 A Str Campineanca nr.3
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PT 8 C5/2

Sediul ST Sector 4
B e rcen i

I 8-dul i Decembrie 1918 nr. 53 26
PT 9 c5/2 str.Ciucea nr.i 12
PT 9 Laborator str. Ramnicu Valcea Nr.3 4
PT Dristor Insula B-dul Mihai Bravu 295 4

j PT IAGSC Bd. Energeticienilor nr 9-11
PT IOR strOtavei nr.2 9
PT Mihai Bravu Vest j B-dul Mihai Bravu 286 5
SC i C3/i Intrarea Horbotei 11
SC i Baba Novac Intrarea Reconstructiei nr.i i8
SC i Dudeti StrLiviu Rebreanu nr.3 iO
sc 3 O/i i A!eea. Budacu nr.3 4
SC 3 Dudeşti Str. complexului nri 8
sc 4 c3/2 Str.Liviu Rebreanu nr23 3i
sc 4 Căţelu Str.Campia Libertatii nr.33 7
Sediu Central RADET Str Cavafi Vechi nriS, sector 3 5
Sediu Ilioara Str. Ilioara nri6, sector 3 í 37
TURTURELE 1 STR.DANIEL BERcEANu NR.3i sEcT. 3 17

4 STS 4

TOTAL

Strada Dragos MJadinovici nr 4

643

3i
2 Giurgiu Soseaua Giurgiului nr 67-77 6
3 Zona II J Aleea covasna nr. 6 Bis 9

I
4 Zona II Aleea Dorohoi nr. 3 27
2 Zona V Strada Izvorul crisului nr. 2 3
3 Zona V Strada Izvorul Crisului nr. i 6
2 Vifornita Strada Straja nr. i2 i
4 Vifornita Strada Drumul Gazarului nr 38
6 Vifornita Aleea Gornersti nr 1O 3
Curcani Strada Lamotesti nr. i 2
DeaIuI cernei Aleea cetatea Veche nr. 2 2
Urziceni Aleea slatioara nr. 5 4

: Luica Aleea Ucea nr 12 1
6 Zona II Strada RauI Mara nr 8 7
5 Zona II strada Vatra Dornei nr 3 35
Metalurgiei Bulevardul Alexandru Obregia nr 6 &
9 Brancoveanu Strada Secuilor nr. i7 5
8 Brancoveanu Strada Baltita nr. 9 7

• 3 Nitu Vasile Aleea Urucu Adrian nr. 4 i3
i Zona I Aleea Terasei nr 6 Bis ia
i Zona II Aleea covasna nr. 2i 2i
3 Zona I l Aleea Ornamentului nr 8 Bis ia
2 Zona Aleea Straduintei nr. 8 Bis i
2 Łanariei Strada Lanariei nr 16 1
2 oltenita l Soseaua Oltenitei nr 55 2
i Berceni Oltenita strada Ciochina nr. 2
2 Berceni Oltenita l Strada Garnitei nr. 4 61

.1





4 Berceni Olteriita Strada Otelarilor nr. 11 4
r

s Berceni Oltenita Strada Samoila Dumitru nr. 9 S
6 Berceni Oltenita Strada Caltunasi nr. 4 1
7 Berceni Oltenita Strada Soldanului nr. 10 6
1 Oltenita Nord Strada Cercetatorilor nr. 5 1D
Sabaoani Aleea Moldovita nr 2 4
Moldovita Aleea Moldovita nr 19 Bis i
Dumitru Petrescu Aleea Tomesti nr. 9 4

curte (SIRT) Str.Olimpului nr.84 11

BUCUR STR.BUCUR NR.14 SECTOR 4 3

MARASESTI 3 B.DUL DIMITR.CANTEMIR 6 SECT. 4 5

OUMPULUI STR.OLIMPULUI NR.84 SECTOR 4 1

4 RAHOVA

TOTAL

Str.Pecineaga, Nr.4

5 STS 5

286

2

GAROAFEI Aleea Costinesti, nr.6 - 5

5 P.iSPIRESCU Str.Contesti, nr.6 3

1/13SEPTEMBRIE Calea 13 Septembrie, nr.102-104 1

1 RAHOVA Str.Gheorghe Donici, nr.4 i

FERENTARI 72 CALEA FERENTARI NR.72-74 SECT. 5 9

FERENTARI DEPOU STRJACOB ANDREI NR.31 SECTOR 5 10

PAUNASUL CODRILOR STRZABRAUTIŁOR NR.13 SECTOR 5 5

VIILOR STR. VIILOR NR. 102 SECTOR 5 3

6 515 6

TOTAL

PT 1 - 7 prim Drumul Taberei 124 5

39

PT 2 - 7 prim AI. Valea Rosie 2-4 14

PT 4 / 7 prim Str. Valea Calugareasca 8 3

PT 7/ 2 AL Poiana Vadului 1 11

PT 2 / i0 Str. Vladeasa 3 3

PT 3110 Str. Serg. Latea Gh.14 7

PT 4 / 8 AL Compozitorilor 22 8

PT6/8 Str. Bozieni 2 8

PT 2 / 8 Drumul Taberei 27 4

PT 1 / 8 Drumul Taberei 37A 1

PT9/4 Al. Valea Boteni 2 2

PT 13 / 4 AI. Cimpul cu Flori 14 1

PT 11 /4 Al. Dealul Macinului 2 3

PT i0 / 4 Al. Cimpul cu FIori 1. i

PTS/5 AI Baiutl 7

PT7/5 1 AL Baiut i 5

PT 8 / 5 Str, Valea Ialomitei 1A 4

LI
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PT2/7 Str.Segarcea4 i 3

PT3/7 Str.Tg.Neamt7 S

PT 1 / 7 Str. Cetatea Histria 7 15

[Pr3/6 ALlstru7 8

PT4/6 Al.Caiatisl6 S

PT2/6 Al. Calatis2 1O

PT 3 PLACARE Bd. Iuliu Maniu 55 4

PT 4 PLACARE str. Zorelelor 1 6

PT 1 CRIVINA Bd. Constructorilor 24 6

PT 1 UVERTURII str. Ariesul Mare 3 2

PT 2 UVERTURII Al. Cetatuia 2 6

PT 5 DESISULUI Str Cetatea de Balta 2 10

PT 3 VIRTUTII Str. Veteranilor 20 6

PT 4 ROSIA MONTANA Str. Desisului 22 1

PT 12 MARATONULUI Str. Ghirlandei 9 9

PT 2 PŁACARE Str. Valea Lunga 10 6
; PT 10 ARAGONITULUI Str. Aragonitului 5

i PT 15 APUSULUI Str. Apusului 34 8

PT 7 LAVANDEI Str Pitulicei 2 8

PT 2 INDESIRII Str. Floarea Rosie 4 2

Depozit Central Bd. Timisoara nr.78, sector 6 10

curte Bd. Timisoara nr.78, sector 6 25

TOTAL 261

TOTAL GENERAL: 1572 arbori

Notâ: Pe aleea principală de intrare în SIRT se gäsesc 11 tei foarte înalţi ale căror crengi

s-au lăsat pe casele vecinilor.

În urma discuţiilor avute cu vecinii vă rugăm să ne sprijiniţi şi să faceţi demersurile necesare

în vederea toaletării urgente a acestor arbori care sunt plantaţi din 1974 şi nu au fost toaletaţi niciodată

l ntocmit,

Ilie GOJGAR

SefServ. Mentenanta,

Sorin DRAGOI

5

-
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11713/1576555/0fŰ12018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Întreţinere Amenajare Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector l

Spre ştiinţă,
Parcul Herastraul Nou

Referitor la adresa dvs. nr. 14974/13.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1576555/15.11.2017 şi la Directia de Mediu cu nr. 11713/16.11.2017, prin care
solicitaţi (în conformitate cu Adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017).
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în
proporţie de 100%, situaţi in Parcul Herastraul Nou, arbori specificaţi în tabel.
poziţiile nr. 1-101 cu fotograťiile aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiňcată şi completată cu Legea
nr.4712012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrării de
defrişare şi scoaterea radacinilor a arborilor menţionaţi la poziţiile 1-101, care fac
obiectul prezentei cereń.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin
grija administratorului!proprietarului legal al terenului pe care se află arhorii,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur,
cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urrnări nedorite şi de a crea
condiţiile necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

-pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal al terenului are
obligaţia plantării a lOlex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în
Iocaţia sus menţionată, în perioada optimă de plantare din primăvara sau toamna
2018.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşta] C50013, sector 5, Bucureştt, România St
TeI: 021.305.55.00
http.Uwww.pmb,ro

oti 001



ia tlnalizarea lucrărilor de plantare conf art. 9 alin. 5 Ánexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B. în
vederea veriĺ'icării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conĹ art. 4, lit.e din acclaşi act normativ.

- înainte de materializarea în teren a lucrarilor avizate vă revin
următoarele obHgaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de inlern& a administratorului
legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oicială de inĹemet a PMB.

- informarea cetăţenilor, în [imp util, despre executarca Łucrărilor de defrişare,
cu precizarea datei calendarisice şi a intervalului orar în care aceslea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a PMB.

Lncrarea de Ĺoaletare a arborilor menţionaţi în tabel se va efectua in baza
Adresei nr.9194/19.09.2017 emisa de Primaria Municipiului Bucuresti- Directia de
Mcdiu.

Mentionam ca existenta neconformitatilor între datele transmise şi realitatea
din teren, va fi considerata intervcnţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Deoarece arborii pentru care solicitaţi defrişare sunt amplasaţi în zone
protejate, prezentul aviz va fi valabil numai însoţit de avizuł Ministerului
Culturii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conforrn artA, lit.b. din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor vcrzi de pe teritoriul Municipiului BucureşĹi.

Prezentul aviz arc tcrmen dc valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — IO]ex arbori l(S('flţi JOO%

00

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

‘ ( 5exJ2B.12.2017

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezcnlul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data CJC

Bd Regina EHsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tet: 021305 5500
http//www pmb ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 9729, 11039/1560822, 1571194/ 2018
15, IAN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4

Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari
Calea Griviţei nr.228, bl.4, sector ĺ

Referitor la adresele dvs. nr. 12891/21.09.2017, 15165/26.10.2017, înregistrate
Ia P.M.B cu nr. 1560822/27.09.2017, 1571194/30.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.9729/28.09.20 17, 11039/31.10.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situati pe spaţiul verde aferent
blocului 4, Calea Griviţei nr.228, la verificarea efectuată pe teren, în data de
20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Scuarfaţă bloc, langă jocurile de copii

-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) ® 3Ocm, h 13m - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
Scuarfaţă bloc, înre scara B-C

-1 ex Morus sp. (dud) ţ75 3Ocm, h 13m-eliminarea arpantei care prezintă
scrbură la punctul de inserţie i reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.

Spaţiul verde aferent bloc, lateral dreapta scara C

- 1 ex Ailanthus altissima (oţetar) Q 3Ocm, h 1 3m, dezechilibrat spre alee -

reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri.

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

d. Regina 6isabeta nr 47, ccd poştal O51 3, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 02130555.00
http:/Jwww.pmb.ro



Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Scuar faţă scara A

-ĺ ex Fraxinus sp. (frasin) (3SOcm, h 14m, prezinta scorbură la colet i pe h

ĺm trunchi cu cilindrul central putred, în pericol de prăbuşire.

Scuarfaţă scara B
-1 ex Acer sp. (arţar) (3 3Ocm, h lOm, prezinta scorbură la colet i pe h 0,Sm

trunchi cu lipsa cilindrului central, în pericol de prăbuşire.

Spaţiul verde aferent bloc, între scara B-C
-ĺ ex Populus sp. (plop) (3 35cm, h 13m, uscat 100%, prezinta ciuperci

saproňte pe trunchi, în pericol de prăbuşire.

Spa(iul verde aferent bloc, lateral dreapta scara E
-1 ex Robinia sp. (salcâm) (3 3Ocm, h 12m, prezinta scorbură la colet i pe h

3m trunchi cu Iipsa cilindrului central ‚ în pericol de prăbuşire.

Spaţiul verde aferent bloc, lateral dreapta scara E
-1 ex trunchi neidentificat (33Ocm, h 7m, uscat ĺOO%

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuĺui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 20
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deficitare în vegetaţie
din sector, în perioada optimă(primavara sau toamna anului 2018).

La iinalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, seclar 5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555.00
http:i/www.pmb.ro



P.M.B, în vederea veriftcării în teren a plantărilor în compensare, În caz

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ĺ7 ‚‘ J - ‚ 5ex108.O1.20187

\Ż%CŁkL1Ŕ'

pnzentul aviz a fot pnstal pe site-uI PMR
pe data de

ia IĄNîgjg

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat dupä primirea avizului să îl

afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —3ex.
Defrişare — 5 ex din care 2ex. uscate IOO%

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o

$
C
c

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureţi, România
TeI: 021.30555.00
http:I/www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Nr. 10073/1563528/ 15 ĺĄJJ

CĂTRĘ
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Ştirbei Vodă nr.65, sector l

Referitor la adresa dvs.nr.13222/02.l0.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1563528/04.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10073/05.l0.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, bloc AB str. Ştirbei
Vodă nr.65 ‚ de emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborelui
situat în plantaţia de aliniament a stazii Ştirbei Vodă, în dreptul imobilului sus
menţionat, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificańle şi completańle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniarnent stradal, irnobil nr.65

-l ex Fraxinus sp. (arţar) ® 3Ocm h l2m ‚ înclinat 35° spre carosabil existând
pericolul prăbuşirii.

Alinianient strada 1, irnobil nr. 63
-l ex Fraxinus sp. (arţar) ® 3Ocm h 12m ‚ înclinat 35° spre carosabil existând

pericolul prăbuşirii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( 2ex. în alveolele rămase libere

Direcţia de Mediu
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în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 10 ex. în alte aliniamente
deficitare din sector), respectând HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, în prima perioada optima (primavara sau toamna anului 2018).

La îinalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare- 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspcctor Luminiţa CRISTESCU.
5ex./08.01 .2018c

prezenlul aviz a fost postal pe sile-uI PMB i ü i
pc data d • 7078
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10941, 11733/1570385, 157722i IAN. ?Jtix

CĂTRE,
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Str. Cristian Popiteanu nr.1-3, sector 1
Spre $iinţă,
Institutul Naţional de Gerontologie i Geriatrie
Ana Aslan
Str. Că1dăruani nr.9, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr.1 1S14/25.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1570385/26.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10941/27.10.2017, cu copletările
înregistrate Ia PMB cu nr.1577223/16.11.2017 şi la DM cu nr.11733/17.11.2017, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor amplasaţi în
curtea imobilului nr.9 str. Căldărusani, la verificarea efectuată pe teren, în data de
13.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
Curte, alee acces spre Pavilioane

-2Oex.Tilia sp.(tei) ® 3Ocm, h 13-14m
Curte, spate Pavilion A

-1 ex Morus sp (dud) ś?5 5Ocm, h 14m
Curte, lateral corp C

-1 ex Morus sp (dud) ś2$ 3Ocm, h 12m
-1 ex Ailanthus sp.(oţetar) ® 3Ocm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Ctirte, spaţiul verde dreapta acces, vizavi Pavilionul A

-2 ex Cerasus sp (cires) ® 3Ocm, h 4-7m, uscat 100%.
-2ex. Prunus sp.(corcoduş) Ç3 3Ocm, h 4m, uscat 100%

Cune, spate inagazie materiale
-lex. Populus sp.(plop) 8Ocm, Ii 14m, amplasat la cca 0,5m de clădire .a vecina a

produs fisuri in peretele acesteia.
Curte, lipit de garaj

-lex. Fraxinus sp.(frasin) Çi 4Ocm, h 13m, înclinat 30° spre alee, în pericol de
prăbuire.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, çod poştal O513, 5ector 5, Bucureşti, România
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Spate corp C
-4 ex.Fraxinus sp.(frasin)multitulpinale h 6-9m, răsărite spontan, fara aspect

decorativ.

Igienizare zonă
-eliminare vegetatie spontană ś2i 1-5 cm

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţele]or
aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obligatia plantării a 40 ex. arbori
tineri cu balot de pămânl, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea Institutului sus menţionat sau în alte
unitati pe care le aveţi în administrare, îu prima perioađă optimă (primăvara sau toamna
anului 2018)

La finalizarea lucrăriior de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic), siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operatiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In vederea obţinerii avizului de defdşare a exemplarelor Juglans sp.(nuc), vă veţi
adresa Ia Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti. şos. Olteniţei nr.35-37,
clădirea ANIF, parter, camera 10, seclor4, telefon 021- 3138023 sau 3142866.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Toaletare —23ex.
Defrişare — IOex. din care 4 ex. uscate IOO%
Igie;zizare zonă

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întoc it: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

sc PMB
ç 5exJ08.01 ..O1 8

ht4,J]vww.qbo/in%utiifprinĽIńaJđircctii/dircctia_nlediu/avizearbnriin c onsul(a,c/avizc arboii Jn_consullarcphp, pc daia dc 10. IAN 2018.7 č
7,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

______

Direcţia de Mediu

Nr. 10952/1570494/ .2018

CĂTRE,
ADMINISTRA HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoligraJîei nr.4
Spre tiinţă,
D1

DL

Referitor la adresele dvs nr.14094/23.10.2017, 15992/27.11.2017, înregistrate
la P.M.B cu nr. 1570494/26.10.2017, 1580629/29.11.2017 şi Ia Direcţia de MEdiu cu
nr.10952/27.10.2017, 12155/04.12.2017, prin care ne transmiteti spre solutionare
cererea dlor i de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a strazii Feroviarilor
în dreptul imobilelor nr.12 i 18, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:

Q
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniament stradal, imobil nr 12 str Feroviarilor

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) fZi 4Scm h 13m ‚ în declin biologic, dezechilibra[,
prezintă coronamentul format dintr-o singura sarpanta înclinata 25° spre clădire,
existând pericolul prăbuşirii.

Aliniament stradal, imobil nr 18 str. Feroviarilor
-1 ex Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm h 13m ‚ în declin biologic, dezechilibrat,

prezintă coronamentul format dintr-o singura sarpanta cu ciuperci saprofite, existând
pericolul prăbuşirii
Alinianze;zt stradal, imobil nr.16 str. Feroviarilor

-1 ex Acer sp. (arţar) 3Ocm h 13m ‚ în declin biologic, dezechilibrat,
prezintă coronamentul format dintr-o singura sarpanta înclinata 25° spre carosabil i
scorbura pe trunchi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

f
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nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul twnchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( 3ex. în alveolele rămase
Iibere în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 15 ex. în alte
aliniamente deflcitare din sector), respectând HCGMB nr.J 14/201 1 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa ĺ la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obłigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se (
vor aplica sancţiuni conĽ art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

-

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

•

/ :t'ľ
k

v Intocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
2 - r 6exJO8.O1.2018

prezĽnĹul aviz a (051 pnstHI pc site-uI PMS
pc data de Q IAĄI 2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.109921157H03(5 IAN. f18

CĂTRE,
D1.

Spre ştiinţă:
-Dna

O
Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1571103/27.10.2017 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.10992/30.10.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nrl3 str.
Smochinului, la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.11.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi adininistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiűcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Đefrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-1 ex Abies sp. (brad) ŚZi 3Ocm h 14m ‚ lipit de gardul pe care 1-a deplasat
(curbat) şi la 1,5m de clădire, a produs fisuri în peretele acesteia.

Lucrăńle avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin
grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa

b
lemnoasă pentu a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018 )‘ potrivit Angajamentului de plantare
nr.10992/1/ 09.01.2018.

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

Dd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş, Románia

TeI: 021 30555.00
http://www.pmb.m



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

Prezentu] aviz are [ermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- ] ex.

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

C ?

—

Întoemit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4exJO9.0 1.2018

çjO

pn1cnĹiił avij a iosi postat pc siic-uI PMH
pc dala dc
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Nr.10996/1571036/ .2017
15. !Ak2oţs

CĂTRE,
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
BduI Ion Mihalache nr.174, bl.D, sector l

O\'
Referitor la adresa dvs.nr.14627/24.l0.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

1571036/27.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10996/30.10.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţii pe spaţiul verde aferent
blocului D, bdul Ion Mihalache nr. l 74, la verificarea efectuată pe teren, în data de
20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc D bdul Jon Mihalache, spre benzinarie

-20 ex Populus sp. (plop) Ç3 30-SOcm, h 14m, prezinta crestere înclinata 10-

20° spre parcare si benzinarie - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având lemnul de

esenţă moale.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spate bloc D bdul Jon Mihalache, dorneniu public, lipit de gardul imobilului nr.16
str. Parângului

-l ex Fraxinus sp. (frasin) Ç2$ 3Ocm, h 13m, a dislocat ş înclinat stalpul de

iluminat spre aleea pietonala.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm cä ADP sector 1, administrator legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţi ei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizul ui,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balo[ de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi
înălţimea corespunzâtoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deficitare în vegetaţie
din sector în perioada opimă (primavara sau (oamna anului 2018).

La fmalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa I 12 J
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în xerocopie, Ia avizieml blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilita[e 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletarc —2Oex.
Defrişare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

t72 -I .Q-j
‚

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ĺ ‚ 5ex./08.01.2018
t'2ć t L

10. IAN. 2018prezcniul aviz a fost pnstat pe site-uI PMB
pc data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, flomâna
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ţJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘Eţ" Direcţia de Mediu

Nr. 11032/157119W5 IA1( 201?018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei ‚zr.4

Spre ştiinţă:
-D1.

Referitor la adresa dlui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1571195/30.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11032/31.10.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a stazii Sünţii Constantin i Elena, în dreptul imobilului nr.42,
la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Aliniainent stradal, imobil nr.42 str. Sfinţii Constantin şi Elena-platbanda

-1 ex Prunus sp. (corcodu) ® 3Ocm h 6m ‚ în declin biologic avansat cu
ciuperci saprofite pe trunchi i arpante, existând pericolul prăbuşirii

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa łibera
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deňcitare din sector), în prima perioada optima (primavara sau toamna anului 2018).

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

TeI: 021.305.55.00
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa ĺ Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificăńi în teren a plantărilor în compensare, In caz con[rar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

O
cJ'

— nr

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./08.01.2018

c

prezcntul aviz a fost postat pc silc-ul PMB
pt đala IÂN ZOia

(

c
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

I 3.
Nr. 11035/1571187/

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJîei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.15164/26.10.2017, înregisisată la P.M.B cu nr.
1571187/30.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1 1035/31.10.2017, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe domeniul public în dreptul
Parcului Bazilescu, Ia veriflcarea efectuată pe teren, în data de 22.12.2017 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
MunicipiuLui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public în dreptul Parcului Bazilescu, vizavi de imobilul din bdzd Bzwurestü Noi nr. 74

- 1 ex Robinia sp (salcâm) ® 45cm, h 13m, dezechilibrat (prezinta coronamentul format
din 2 şarpante din care o şarpanta redusa cu V2 din inălţime)-reducerea cu 1/2 din înălţimea
şarpantei asupra careia nu s-a intervenit şi eliminarea ramurilor uscate în vederea echilibrării
coronamentului, evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri şi degajării instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţii]or din jur şi a reţe]e]or aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiteńi.
ToaleÍare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
-

4ex./08.01.2018

prezentui aviz a fost poslat jt sitc-u!ŤMH
http /1" ww prttb ro/tn%tttuu t/prlnlanh/ĹItrLLtll/dJltLtla ntLdtu/ tW.'L arbon_tn_tonsułt ĺrt/a 11. irhon_in_conuItart php pt. data dL
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11223/15731041 2018
?S!AWîoia

CATRE,
Proprietar imobil

Str. Durău nr.53, sector 1
Spre ştiinţă,
Dna

Referitor ia adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1573104/02.11.2017 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 11223/03.11.2017 prin care slicită emiterea avizului de speciahate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobiluiui nr.53 str. Durău, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localirăţilor cu modiflcarile şi completarile uherioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe Éeritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: ( cf Cod Civil art 612, 613):
Curte inzobil nr.53 sír. Durău la limită cu imobilul zu52 str. Miíropolit Varlaanz

- 1 ex Salix tortosa (salcie creaţă) Ç2 3Ocm, h 13m-reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi climinarea ramuriior uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiaie
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic a]
acestora (cu excepţia eliminărń ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentui aviz are lermen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterń.
Toaletare — 1cr

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prczcntul aviz a fost poslat pMte-ul PMB ‘ĹIĆĹ?C
htIp;//wwwptuh.ro/instilutii/pń/iańa/directii/direetiĹcnlcdi o/a in aiboriinconsultzirehivize arhorLin consultare.php, pe data d7

7

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./08.0 1.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Ramánia
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CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Direţia Generală de Asistenţă Socială i Protecţia Copilului
Bdul Marea1 Averescu nr.17, sector 1

Spre ştiinţă:
- ADP sector 1
Bdul Poligrafiei nr.4
-Complexul Social de Servicii Odăi
Şos. Odăi nr.3-5, sector l
-Complexul Social de Servicii Pinocchio
Bdul Luptătońlor nr.40, sector 1
-Modulul Pavilionar de Recuperare i Reabflitare Neuropsihiatrică Stejărel
Str. Nazarcea nr.22, sector 1

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.14737/30.10.2017, înregistrată la P.M.B cu
nr.1572982/02.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11225/03.11.2017 şi Ia adresa
Poliţia Iocală sector 1, Biroul pentru Situaţii de Urgenţă nr.67531894 din 11.10.2017,
prin care ne transmite spre soluţionare cererea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială i Protecţia Copilului sector 1 nr. 32509/06.10.2017, de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor amplasaţi în curtile unităţilor
enumerate mai jos, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

Q 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificadle şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi

prăbuşirea de ramuri.

1. Curte- Complexul Social de Servicii Odăi- os. Odăi nr.3-5
Aliniarnent de-a hmgul gardului spre şos. Odăi

-l2ex. Populus canadensis (plop canadian) Ç3 30-4Ocm, h 14m

Corp birouri
-1 ex Malus sp.(măr) Çi 3Ocm, h 7m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11225/1572982/

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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Cabină poartă
-1 ex Morus sp.(dud) O 3Ücm, h 13m

La urlătoare

-3ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 13m
Zonă pompe

-5 ex Juglans sp.(nuc) O 3Ocm, h 14m
Zonă parcare

-ĺ4ex. Populus canadensis (plop canadian) O 3Ocm, h 14m
Pavilion nr.4-5

-l2ex. Populus sp. (plop canadian si piramidal) O 4Ocm, h 15-lóm
Lateral dreapta-stânga alee acces la Pavilioane

-4ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-8Ocm, h 14m
Adiacent Pavilion 2

-1 ex Juglans sp (nuc) O 4Ocm, h 13m
-3ex. Thuja sp.(tuia)bitulpinale h 8m-reducerea cu 1/3 a lungimii ramurilor (

înclinate spre alee cu echilibrarea arborilor.
Adiacent Pavilionul]

-1 ex Prunus sp (corcodu) O 3Ocm, h 8m
-lex. Thuja sp.(tuia) tritulpinală h 8m-eliminarea a 2 tulpini înclinate 450

spre clădire
-lex. Thuja sp.(tuia) bitulpinală h 8rn-eliminarea tulpini înclinată 35° spre

alee
-1 ex Morus sp (dud) O 3Ocm, h 13m
-2 ex Ulmus sp (ulm) O 30-4Ocm, h 14m

2. Complexul Social de Servicii Pinocchio - Bdul Luptătorilor nr.40
Curte, lateral dreapta acces,lângă gard

-3 ex Robinia sp (salcâm) O 3Ocm, h 12-13m O
-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 25cm, h 12m

-3ex. Thuja sp.(tuia) O 20-25cm, h 8-lOm
-1 ex Morus sp (dud) O 35cm, h 14m

Curte faţă clădire
-1 ex Acer sp (arţar) bitulpinal, h 13m

Curte, spre bdul Luptătorilor

-7 ex Fraxinus sp (frasin) O 25-3Ocm, h 8-14m
Curte, spre str. Eloci;zţei

-1 ex Sophora sp (salcâm) O 3Ocm, h 13m

Aliniarnent stradal, str Elocinţei
-lex.Acer sp.(arţar) O 8Ocm, h 14m- reducerea cu 1h din înălţimea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013! sector 5, Bucureşti, România
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coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate i a arpanti cu ciuperi saprofite, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri.

-lex.Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 13m- reducerea cu ‘/2 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.

3. Curte, Modulul Pavilionar de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatrică
Stejărel - Str. Nazarcea nr.22
Langă gard spre trotuar

-3ex. Populus pyramidalis (plop) O 30-35cm, h 13m
Lateral dreapta clădire

-2ex. Populus pyramidalis (plop) O 50-6Ocm, h l7m
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

2. Complexul Social de Servicii Pinocchio
Curte, lateral dreapta acces,lângă gard

-1 ex pom fructifer O 3Ocm, h 6m, uscat 100%.

Curte, spre bdul Luptătorilor
-1 ex Populus pyramidalis (plop piramidal) O 8Ocm, h 14m, presează pe

ţeava de gaze
-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 13m presează pe ţeava de gaze

-1 ex Prunus sp. (corcodui) 3Ocm, h 3m, prezintă scorbură pe tmnchi la h

lm cu deschidere lm i lipsa cilindrului central.

Alinia,nent stradal, str. Elocinţei
-lex.Acer sp.(arţar) ® 3Ocm, h 13m, dezechilibrat spre carosabil, uscat 70%

3. Curte, Modulul Pavilionar de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică
Stejărel
Langă gard spre trotuar

-2ex. Populus pyramidalis (plop) O 3Ocm, h lOm, uscate 100%
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului

pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantăńi de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romăna

TeI: 021.305.5500
http://www.pmb.ro



Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 22
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul twnchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunză[oare acestuia, ťuncţie de specie, în curţile unităţior pe care le
aveţi în administrare, în prima perioadă optimă ( primăvara sau toamna anului 2018).

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

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are Éermen de valabilitate 2 ani de la data enúterii.

Toaltare-S6ex.
Defi-işw-e — 7ex.din care 4ex. uscare 70- 100%

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întoemit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4 - / ( 7ex108.01..2018

-

prnzentul aviz a fost poslai pe sitc-uI PMB fl IAN 2018
pe daIa đ

(3%)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

2018
14(4 2ag

CĂTRE,
Proprietar imobil

BduI Ion Mihalache nr.299B, sector 1
Spre tiinţă,
Dna

ADP sector 1
Bdul Poligraüei nr.4

Referitorla adresa ADP sector 1 nr.15142/30.10.2017, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1572972/02.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11228/03.11.2017 prin care ne
transmite spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.299B
bdul Ion Mihalache, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare: ( cf Cod Civil art 612, 613):
Curte imobil nr.229B, bdul Jon Mihalache langa gard spre imobilul nr.2 str. Aristotel

) Pappia:
- 1 ex Tilia sp (tei) ® 3Ocm, h 13m-reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamenteului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării
acoperisului cladirii de la nr.2 str. Aristotel Pappia.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemiioasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
execu[a în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a

Nr.1 1228/157297245
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nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Menţionăm ca, in caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, potrivit
cf Cod CivU art 612, 613, administratorul legal al terenului afectat (dna ) poate
intervenii asupra acestuia, prin reducerea ramurilor ce se in[ind peste proprietatea sa
sau periclitează siguranţa cladirii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6ex./08.01 .2018(

D

prezentul aviz a fost postat pe site-uJ PMB j
pe data L • 2079

D
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11385/1574096/15, L4N 18

CĂTRĘ
ADMINISTRÁ ŢIA UNITA ŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE ( A UIPUSP)
Bdul Poligrajiei nr.4

Spre ştiinţă:
- coa1a Gimnazială nr.7
Str. Neagoe Vodă nr.11, sectorl

Referitor la adresa dvs. nr.4175/06.11.2017 înregistrată la P.M.B cu nr.
1574096/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11385/08.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale nr.7, de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor amplasaţi în curtea imobilului din
str.Neagoe Vodă nr.11, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.11.2017, s-a
inventariat următoml material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei clădirii.

Curte, lateral dreapta acces din str. Neagoe Vodă
-lex. Prunus avium(cires) ® 3Ocm, h 13m, se sprijină pe faţada clădirii
-2ex. pomi fructiferi ® 3Ocm, h8m, înclinate 20° spre trotuar

-6 ex Acer sp (artar) ®3Ocm h 10-12m

-2 ex Fraxinus sp (frasin) ® 3Ocm, h 13m
Curte,faţă sală de spon, lateral stânga clădire şcoală

-1 ex Fraxinus sp (frasin) ® 3Ücm, h lOm
Curte, lateral stôizga sală de sport, spre str Marinarilor

-1 ex arbore neidentińcat bitulpinal, h 7m

-3 ex Fraxinus sp (frasin) ® 30-35cm, h 13m
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Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Curte, lateral dreapta acces din st; Neagoe Vodă

-1 ex Fraxinus sp (frasin) ® 3Ocm, h 13m, înclinat 30°spre trotuar, în pericol
de prăbuire.

-lex. arbore nidentiflcat Q 2Ocm, h 8m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului

pe care se află arborii ( AUIPUSP), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare ÇtÇJ

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex.
arbori tincri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea scolń sau în alte
unitati pe care Ie aveţi în adrninistrare, în prima perioadă optimă (primăvara sau
toamna anului 2018)

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

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se ‘

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —l6ex.
Defrişare — 2 ex. din care lex.uscat 100%

p.Director Executiv,
Simońa-Mătiana POPA

b P0 r

đl \‘j —r

C Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJO8.01.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11389/1574105/ 75 (4(flf18
CĂTRE,

ADMINISTRÄ ŢIA UNITA ŢILOR DE INVA ŢAMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI
UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE ( A UIPUSP)

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre ştiinţă:
- Grădiniţa nr.222
Str. Arad nr.38, sectorl
-Gradinita nr. 222
Str. Elena P1eoianu nr.4, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr.4177/06.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1574105/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11389/08.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Grădiniţei nr.222, str. Elena P1eoianu nr.4, de
erniterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor amplasaţi în
curtea imobilului sus menţionat ‚ la verificarea efectuată pe teren, în data de
20.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri.

Curte grădin iţa
Faţă grădiniţă

-2 ex Populus pyramidalis (plop piramidal) ® 6Ocm, h 15m

Spte grădiniţă, locjoaca copii
-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) ® 4Ocm, h 14m

-1 ex Fraxinus sp (frasin) bitulpinal, h 14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Lateral stânga gradiniţă

-lex. Prunus persica (piersic) ® 3Ocm, h óm, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se află arborii ( AUIPUSP), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
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căile de acces, luându-se măsuri d prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la RC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării Unui

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea gradiniţei, în prima
perioadă optimă ( primăvara sau toamna anului 2018)

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

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —4ex.
Defrişare — I ex. uscat 100%

r3

1'
J

f 7

d

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./08.01..2018

prezeniul aviz u fust postal pe site-ul PMB
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Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‘1
•‚
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generałă Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11391/1574109/ 15, l4&.J18

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA UNITA ŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE ( AUIPUSP)
Bdul PoligraĄei nr.4

Spre ştiinţâ:
- Şcoala Eugen Barbu
Str. IP Pavlov nr.2-4, sectorl

Referitor la adresa dvs. nr.4176/06.1 1.2017 înregistrată la P.M.B cu nr.
1574109/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11391/08.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale Eugen Barbu, de emiterea
avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor amplasaţi în curtea
imobilului din str.IP Pavlov nr.68-70 i a imobilului nr.2-4 str. Ion lnculeţ nr.2-4, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 20.11.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiűcadle şi completańle ultedoare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri.
Curte imobil, str. Jon Jnculeţ nr. 2-4, lateral stânga acces, langa gard spre trotuar

-2ex. Sophora sp. (salcâmjaponez) ® 40-ôOcm, h 13m, prezintă vârful uscat
-1 ex Morus sp. (dud) bitulpinal, h 14m
-2 ex Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h 13m

Curte imobil 68-70 st,t LP.Pavlov
-1 ex Fraxinus sp (frasin) 4Ocm, h 13m
-1 ex Prunus sp (corcodus) ® 25cm, h 8m

Loc joacă str. Pavlov
-2 ex Fraxinus sp (frasin) 3Ocm, h 1 3m
-1 ex Acer sp (arţar) bitulpinal, h 13m-eliminarea tulpinii ş a ramurilor

uscate ş reducerea cu 1/3 din înălţimea tulpinii viabile în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
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-2 ex Robinia sp (salcâm) ® 20-3Ocm, h 12-14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Loc joacă str Pavlov

-1 ex Ulmus sp (ulm) O 25cm, h 12m, uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se află arborii ( AUIPUSP), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaerea rădăcinilor se vor efecwa în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizatC)
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzâtoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primavara sau toamna anu]ui 20] 8)

La finalizarea lucrărilor de p]antare conf. art.9 a]in.5 din Anexa I la
H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi ob)igaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea veriĺicării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conť. art.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respcctarea prevedeńlor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăiedlor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pcl 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —l2ex.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Ľ Ą-4
I Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

5exJO8.01.2018
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2018

CA TRE,
ADMINISTRÁ ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

-P1.

Referitor la adresa dvs.nr. 15111/02.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574142/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11395/08.ĺ1.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei i a dlui ‚ de emiterea
avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament a stazii Caraiman, în dreptul imobilului nr.102-104, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 20.12.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniwnent stradal, la limita dintre irnobilele nr.102-104

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 12m ‚ prezintă scorbură la colet cu lipsa
cilindwlui central şi scorbură pe h lm trunchi cu cilindrul central putred, existând
pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasa libera

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11395/1574142/
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în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deńcitare din sector), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, în prima perioada optima (primavara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

„0 m

R1 ci

%; p

Întocmit: Inspcctor Luminiţa CRISTESCU.
ĺý / 6ex108.01.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1ÍiWiB76O5& IAN. zai2Ol8
CATRE,

ADMINISTRA J1A UNJTA ŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRE UNIVERSITAR ŞI
UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre ştiinţä:
- Grădiniţa nr.78
Str. Sfantul Constantin nr.24, sectorl
-ADP sector 1
Bdul Poligraüei nr.4

o
Referitor la adresa ADP sector 1 nr.15452/08.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1576059/13.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1 1619/14.1 l .2017, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea Grădiniţei nr.78, str. Sfântul Constantin nr.24, de
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului sus menţionat, la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

-prabuşirea de ramuri.
Lateral dreapta acces curte gradiniţă, de-a hmgul gardului, spre trotuar

-2 ex Populus pyramidalis (plop piramidal) ® 30-4Ocm, h 14m
-4 ex Ailanthus altissima (oţetar) ® 30-4Ocm, h 14m (lex. bitulpinal)

-3 ex Ulmus sp (ulm) ®8Ocm, h 13m (lex. tritulpinal)
-1 ex Gleditsia sp (gladiţă) ® 3Ocm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Lateral stônga acces curte gradiniţă, langa gard spre trotuar

-lex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ç5 SOcm, h 14m, în declin biologic
avansat cu numeroase scorbuń pe arpante, în pericol de frângere i prăbuire.
Lateral dreapta acces curte gradiniţă, de-a lungul gardului

-lex. Sophora sp. (salcâm japonez) ® SOcm, h 14m, prezinta scorbura la
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punctul de inserţie a sarpantelor, existand pericol de frângere i prăbuire

-1 ex Ulmus sp (ulm) ţZ 30cm, h 13m, în declin biologic avansat.

Centru curte gradiniţă, loc cu aparate dejoaca

-lex. Tilia sp. (tei) Ç3 5Ocm, h 14m, înclinat 20° spre aparatele de joaca

prezinta scorburi pe arpante cu lipsa cilindrului central, existand pericol de frângere

i prăbuire

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se află arborii ( AUIPUSP), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentetor sau a deteriorării
cons[mcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu 5 afectat echilibrul biologic al acestora -

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de materi& dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conťorm H.CG.MB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 24
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul twnchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curttea gradinitei sau în alte
unitati pe care Ie aveţi în administrare, în prima perioadă optimă (primăvara sau
toamna anului 2018)

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

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a răierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastíc),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr, l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare 4óex.
Defrişare — 4 ex.

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‚.ţ \\ ;‘\
Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ć 5exJO&O1..2018

prĽzentul aviz a fo pcslat pc silĽ-uI PMB
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CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdu! PoligraJiei nr.4
Spre ştiinţâ:
-P1.

Referitor la adresa dvs.nr.17035/14.12.2W7, înregistrată la P.M.B eu nr.
1585357/19.12.2017 şi la Direcţia de Mediu eu nr.12617/20.12.2017 prin eare ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
speeialitate, pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
stazii Av. Mireea Zońleanu, în dreptul imobilului nr.83, la verifiearea efeetuată pe
teren, în data de 20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
eare, în eonformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul loealităţilor cu modificarile şi eompletarile ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304í2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Munieipiului Bueureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:
Aliniament stradal, inzobil ;zr. 83 str. !vlircea Zorileanu

-1 ex Tilia sp. (tei) ® 4Oem h 13m, prezinta scorbură pe trunchi eu desehidere
lm i Iipsa eilindrului central, existând peńcolul prăbuşińi.

Lucräriłe avizate se vor exeeuta prin grija ADP sector 1, tel.0211319.32.53,
021/319.32.53, eu aplicarea prevederilor adresei Direeţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, evaeuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloea eăile de aeces, luându-se măsuri de prevenire a aeeidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi erearea eondiţiilor neeesare
plantärii de material dendrologie tânăr.

Pentru repararea prejudieiului adus mediului, în eompensarea arborelui avizat
pentru defrişare, eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funeţie de specie ( lex. în alveola rămasă libera
în urma defrişării în vederea eompletării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deűeitare din sector), respectând HCGMB nr.l 14/2011 privind amenajarea si

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12617/1585357/1 a !AN ziRéfl8

Sd. Regina Elisabota nr 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucureşti, Româna
Te!: 021305.55.00
http://www.pmb,ro



intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, în prima perioada optima (primavara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector

c
Luminiţa CRISTESCU.

5ex./08.0I .2018

prczvnlul aYiz a íasI poslal pc she"uI PMB
hItp://wwv P1P. pe dataťo (4(,J

t1
ľ'-' rr ŕ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
UNIVERSITATEA DE ARHJTECTURĂ SI URBANISM ION MINCU

Str. Acade,niei nr.18-20, sector I
Spre $iinţă,
ADP sector 1
Bdul Po]igrafiei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.13236/02.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1563462/04.10.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10075/05.10.017 prin care ne taransmite spre
soluţionare cererea dvs. de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului nr.18-20 str. Acdemiei, ]a verificarea efectuată pe teren, în data de

Q 12.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea corondmentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramurişi degajarii
faţadei ş acoperişului cladirii.
Curte interioara, sfr Academiei nr. 18-20:

- 11 ex Ailanthus altissima (oţetari) ® 30-4Ocm, h 13-14m
- 3 ex Populus pyramidalis (plop) 0 50-óOcm, h 16m
- 3 ex Mows sp. (dud) 030- 6Ocm, h 14-15m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowlui/proprietarului legal al terenului

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

Conform ari.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

Q a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 7ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

\ D2 Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

prczenlui aviza sitei? ( Sex./16.01.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

.2018

CĂTRE,
ADMINISTRÁ4 HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

-Asociaţia de propretari
Str. C.A, Rosetti nr.14, sector 1

O Referitor la adresa dvs nr.13642/05.10.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1564882/09.10.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10250/10.10.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent błocului
Scala, curte interioară, str. Maria Rosetti ncl4, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 22.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde curte interioară, spate bloc Scala, lângă Ptnzct Termic

2 ex Poplus canadensis (plop) O SOcm, h 14m- reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

specia Popnlus având lemnul de esenţă moale.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toałetarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscaÉe şi
frânte).

Nr. 10250/1564882/
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari/dl.Traian Vuieric are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îl aűşeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

- Vjjj3

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 6ex./ĺ1.01.2018

prezentul aviz a bsl postat pc siw-ul PMH
pe data de

o

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoitare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10630/1567327/ 23. 61.2018

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
- ADP sector 1
Bdul Poligraüei nr.4,

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.14037/12.10.2017, înregistrată la P.M.B
cu nr.1567327/17.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10630/18.10.2017, prin care

Q
ne transmite spre soluţionare cererea de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.2A, str.
Jiului, la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spahilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte spate clădire irnobil nr.2A, str. Jiului
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Zona puhele gunoi

-1 ex Acer sp.(arţar) O 3Ocm h lOm, uscat 75%, prezintă ciuperci saprofite i
scorbură la colet cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Zonă parcare auto
-1 ex Acer sp.(arţar) O 3Ocm h lOm, uscat 90%, prezintă ciuperci saprofite i

Q
scorbură la colet i pe trunchi cu urme de carii, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului legal aI terenului pe care se află arborii,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
crearea condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
2ex.arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă ( primavara sau toamna anului 2018 )‘ potrivit
Angajamentului de plantare nr. 10630/1/16.01.2018

t;
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf art.4 din acelaşi act normativ.

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

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

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Uiq

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

Ĺfl
4ex116.01.2018

o

prczĽnlul aviz a íosI posiat pc site-ul PMB 1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11034/1571209/ 2018

CĂTRE,
Dna

ADP sector l
Bdul Poligrafiei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.14809/26.10.017, înregistrată la P.M.B cu

Q
nr. 1571209/30.10.2017 i la Direcţia de Mediu cu nr.1 1034/31.10.2017 prin care ne
transmite spre soluţionare cererea dvs. de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.10 str. Alexandru
Macedonschi, la verificarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificańle şi completarile ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri i degajarii faţadei i acoperiu1ui cladirii

Curte irnobil nr. 1O str. Alexandru Macedonschi:
- 1 ex Tilia sp.(tei) ® 4Ocm, h 14m

O Dorneniul public, adiacent irnobil iz, 10, str. Alexaizdru Macedonschi

- 1 ex Tilia sp.(tei) ® 8Ocm, h 14m
- 1 ex Ulmus sp. (ulm) ® 3Ocm, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal

al terenului pe care se află arborii (proprietar imobil nr.10 pentru arborele situat în
curte ş ADP sector 1 pentru arborii situati pe domeniul public), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).
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Precizăm că administratorul/proprietarul legal aI Ĺerenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitae 2 ani de Ia data emiter[i.
Toaletare —3ex.

IUłg U t?\

VIi33I

pwzentul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB j
pe ýi (

o

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

)

o
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘i' Direcţia de Mediu

Nr. 11036/1571185/ 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4
Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari
Str. Dr. Iacob Felix nr.41, bl.C2, sector 1

Q Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari bl.C2, str, Dr. Iacob Felix,
înregistrată la P.M.B cu nr.1571 185/30.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.1 1036/31.10.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 22.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde aferent blocului sus rnenţionat, lateral stanga acces scara I

-1 ex Prunus avium (cire) ® 3Ocm h 7m ‚ uscat 100%, existând pericolul
prăbuşirii.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantădi de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului 2, în prima perioadă optimăîn prima perioadă optimă (primavara sau toamna
2018).
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Menţionăm că toaletarea exemplarelor Populus sp.( plopi) situate pe spaţiul verde
aferent spate bloc C2, scara 3, spre Intrarea Dr. Felix, se va executa de catre ADP
sec[or 1 in baza Adresei nr. 9194/19.09.2017 emisa de Primaria Municipiului
Bucuresti- Directia de Mediu.
Prezentul aviz are (ermen de valabilitate 2 ani de la data emiierii.

ł-A((1ŕ &cĄ

Đirector Executiv,
Simona-Mariana POPA

t

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ç 5ex./1l.0l.2018

o

prczcniul a'il u ÍDSI postat pe siieuI PMB
hIIp://n piuhro/insIiiuiii/prinl;tńWdiwĽii/drcIi: nwdi,i/a ie arboń_in_consuliare/avizc_arboriJn_coniiIIarephp. pe dala Je

o

n.c
V i J3J U

?)
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

.2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I
Bdzzl PoligraĄei nr.4

Spre ştiinţă:
-Dna

Referitor la adresa dvs nr.15141/26.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr
157]849/3L10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nrl 1087/01.11.2017, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii Sfânta Maria, în dreptul imobilu]ui nr 26A, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 22.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Alinianzenr stradai, inzobil nr.26A str. Sfanta Maria

- l ex Tila sp. (tei) (2) 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenlului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerń de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarădi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
ciădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, waletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

p. Direetor Executiv,
Simona-Mariana POPA

‘ v Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

pewl'19% sa esiie-uIPMB
5ex./08.01.2018

nlari(Iireclii/(lirecta_rnecliu/avize_arI1nriJn_consu!lare/avizcJlItori_iIL.consulIare.php, pe darn de I 2o1 Ŕ

Nr.11087/1571849/
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CĂTRE,
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrajiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

Referitor Ia adresa dvs nr.14742/26.I0.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

Q 1571183/30.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11037/31.10.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi adiacent parcarii de reedinţă
din Banu Manta nr.18, la verificarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Parcare spate bloc bdul Banu Mama nr. 18, scara B, loc parcare nr 9

- 3 ex Ailanthus altissima (oţetar) 3Ocm, h 13m -reducerea cu 112 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Q Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Parcare spate bloc bdul Banu Mama nr 18, scara B, loc parcare nr. 7

- 1 ex Acer sp. (arţar) O 25cm, h 8m, înclinat 25° spre locul de parcare, în
pericol de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

astfel:
-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11037/1571183/ 2.&O!.2O18
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defriarea arborelui, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de
pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia, funcţie de specie, în zonele deficitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —3ex. rasarite spontwi
Defrişare —I ex. răsatite spontan

o

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

;ĺĺ č'ćć1?ć' c 5exJll.01.2018

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

1•/?/. ‘: -

prezenlul aviz a ĺosI poslat pe sile-uI PMB
pe data de - ţ 2
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CĂTRE,
ADMINJSTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţä:
-Dna

Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.

Q 1573901/06.11.2017 şi la Directia de Mediu cu nr. 11324/07.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei Căruţau Ioana, de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe domeniul public, lipit de
gardul imobilui nr.92 str. Mircea Vulcănescu (în gard), la verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.12.2017, s-a inventariat următoml material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare
i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Donzenżzd public lipit de gardul imobiluhu nr. 92 str. A'Iircea Vulcănescu (în gard) :

- 1 ex Ulmus sp (ulm) ® 4Ocm, h 15m-reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajăńi

O instaalaţiilor aeriene stradale.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădińi.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11324/1573901/ ‘3ÔI2O17
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tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pcĹ 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabili[ate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —]ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ţLť ľ 5exJl 1.01.2018

‘- Q(c y-ć-ćĺťťC'
\@ flQOr

7 o

o
prezcniul aviz a íust posIaI p si(c-ul PMB )

pc daIa dc

ţ nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucur4i, Rcmânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11326 /1573981/ D3. of 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3

o
Referitor la adresa dlui înregistrată Ia P.M.B cu nr

1573981/06.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11326/07.11.2017 prin care
solicita emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea imobilului nr.36, str. Gheorghe Brătianu, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 29.12.2017, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înăltimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri i degajării clădirii
Curte imobil nr. 36 str Gheorghe B,-ătianu, faţă clădire, lângă gard:

- 1 ex Tilia sp (tei) O 5Ocm, h 14m

1 ex Fraxinus sp (frasin) 3Ocm, h 13m

Curte inzohil nr. 36 str. Gheorghe Brătianu, lateral stânga cladire, lângă gard:
- 1 ex Tilia sp (tei) ® SOcm, h 14m
Lucrarea avizatä se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal

aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarării
constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a

Spre ştiinţă
DI.

Dna

o
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nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminärii ramurilor uscate şi
frânte).

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

In scopul stabilirii procentului de viabilitate a1 arborelui care specificţi în cerere ca
este uscat 99% i emiterii avizului de specialitate solicitat (defriare), este necesar
să reveniţi cu cerere după pornirea în vegetaţie a acestuia (lunile aprilie-mai).

Prezentul aviz are temwn de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

\1

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

WĆ—úĺć(d ç 6ex./I 1.01.2018

o

prezentul aviz a fnsi poslal pe siie-uI PMS
hnp //ww pnih rnhln%IIIuII /prIIII Ifl UdIrtLIII/dIrLcIIa IIILŰILII IVIIL irhnn _‚n tnn,ulI IrL/JIzL irhon In Lnn%uII Irt php p dali dL

o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11620/1576061/
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULU1 PUBLJC SECTOR 1
Bdizl Poligrajiei nr.4

Spre şiiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs nr.15437/08.1 1.2017, înregistrată h P.M.B cu nr.
1576061í1.M .2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1 1620/14.11.2017, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea dlui de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii Berzei, vizavi de imobilul nr.12, la

Q verificarea efectuată pe teren, în data de 10.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu] Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Alinianzent srradal, inzobil nr.9, vi;avi de inzobilul nr. 12

- 1 ex Platanus sp. (platan) O lOOcm, h 13m, prezintă creştre mnclinata 20° spre carosabil,
scorbura la colet şi pe h 0,5m cu cilindrul central putred şi scorburi pe trunchi cu lipsa cilindrului
ceniral- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin prăbuşirea arborelui.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidenteíor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clădiri i.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

() a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaietarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal al rerenului este răspunzätor de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuni]or, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Toaletare — Iex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
L_ 5ex116.01.2018

((Qprt !fIG»iz a foąwstat pe siie-ul PMB (
(hip://4 pe dala de (fO/ /

%

TeI: 0213055500
htlp;J/wwwpmb.ra



o

o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11621 /1576063/ / 2018

CĂTRE,
Asociaţia de proprietari

Str. Emanoil Porumbaru nr.32, sector 1
Spre tiinţă,
ADP sector ĺ
Bdul Poligrafiei nrA

Referitor la adresa dvs. nr.15230/08.1l.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

O 1576063/13.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11621/14.lt.2017 prin care ne
transrniteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.32, str.
Emanoil Porumbaru, Ia veriücarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, s-a
inventariat urmätorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte hnobil nr. 32 str Emanoil Porwnbaru, lateml stônga acces, lôngă gard spre
trotuar

- 1 ex Quercus sp (stejar) Q lOOcm, h 14m-reducerea cu 1/3 a lungimii

ramurilor care afecteaza cladirea i eliminarea ramurilor uscate cu echilibrarea

O arborelui
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/propńetanilui Jegal

al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau Éoamna), pentru a
nu ťi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05G013, sedor 5, Bucureşti, România
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http://www.pmb.ro



H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

tuturor Iocatarilor.

Toaletare —lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ç 5exJI 1.01.2018

o

o

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat dupä primirea avizului să îI
afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea

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

j

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

prezenlul aviz a fost poslat pc site-uI PMH

pe da [ Qţ

Bd, Rena Elisabeta nr. 47, ccđ poşta] 05c01 3, s&ior 5. Bucure$, Rcmânia
T&: 021.3055500
hhp:/íwvnv.pmb.ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. ii736ii577io6iL&ôJ2oix
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENWLUI PUBLIC SECTOR 1
BduI PoligraJiei nr. 4

Spre şriinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs.nr.14 756/14.11.2017 înregistrată la P.M.B cu nr.
1577106/16.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1 1736/17.11.2017, prin care ne iransmiteţi spre
soluţionare cererea dlui ‚ prin care solicită de emitere a avizului de specialitate, pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a bdului Petrila, în dreptul imobilului

Q nr.5, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalhăţi]or cu modiflcarile şi completarile ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniwnent stradal inzobil nr.5 bdul Petrila

- 1 ex Salix sp (salcie) bitulpinal, h 12m -reducerea cu 2/3 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube rnateriale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentetor sau a deteriorarărń construcţiilor din jur şi a reţele[or aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de

O repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afecrat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul lega] al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoane]or în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar ap]icăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabiţitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleícąre — ]ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

preżenigia??#ostj1 pe site-ul PMB (
bttJ/www.rnstiwš pe data đe ( J

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./1 1. ofi.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘j' Direcţiade Mediu

Nr. 11738/1577099/ 3?i2O18

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraűei nr.4
Spre tiinţă,
Dna

O
Referitor la adresa dvs nr. 14878/11.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

1577099/16.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11738/17.11.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii I.P. Pavlov, viząvi de imobilul nr.56, la verificarea efectuată p.e teren, în data
de 29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modiflcată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniarnent stradaĄvizavi de imobilul nr.56 str. LP. Pavlov

-1 ex Tilia sp. (tei) ® 30cm h 13m ‚ prezintă scorbură la colet, cretere
înclinata 25° i sistemul radicular la suprafaţa solului, existând pericolul prăbuşirii.

Q
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasă liberă
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deücitare din sector), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si

Bd. Regîna Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Româna
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intreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificăńi în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare-]ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

.n.o.o
•‚ fl

Întocmit: Inspector

Ĺ;ůtĺ%z&;

Luminiţa CRISTESCU
4exílI.01.2018

o

prnzcntul aviz a fost poslal pe site-ul PMB I
pe data de i.

o

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr. 11740/1577089/ )310 /2018

CĂTRE,
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre tiinţă,
D1.

Q Referitor la adresa dvs nr.15822/14.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1577089/16.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11740/17.11.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii Vasile Ghergbel, în dreptul imobilului nr.85-85B, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniwne;zt stradal, imobil nr. 85-85B str. Vasile Gherghel

-I ex Tilia sp. (tei) ® 8Ocm h 14m ‚ prezintă scorbură la colet şi pe h lm
trunchi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Q
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasă liberă
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deficitare din sector), respectănd HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureştĘ România
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intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişarea-lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ç

2

‘e flG0

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

\ĹĺYţU'É 5ex./1 1.01.2018

o

prezenlul aviz a kM poslat pe silc-uI PMB
pe dala de \ ‚ť3 \ ţX

o

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşta 050013, sectors, Đucureşti, Románia
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PRIMĂRIA MUMCIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11741/1577086/Q3L 0/2018

CĂTRE,
ADMINISTRA HA DOMENIULUI PUBLÍC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4
Spre tiinţă,
D1

Referitor la adresa dvs nri5280/14.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

Q 1577086/16.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11741/17.11.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru inten.'enţia asupra arborelui situat pe domeniul pubłic, lipit de
gardul imobilului nr.58-60 str. Dornei, la verificarea efectuatä pe teren, în data de
29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Doineniul public,( tronwr) lipit de gardul imobilului ‚zi-.58-60 şi contond de gaze

- 1 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm h 7m ‚ prezintă cretere încłinată 20° spre
poarta împiedicând accesul în curte.

Lucrăriłe avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ‚ în zonele deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

+
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P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare -]ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

\ ç1
ť

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
( 5ex./08.O1.2018yeu

o

prezentul aviz a fost poslat pe silc-uI PMB
in consuliare.php, pe data de

o

Bd. Regina Etisabota nr. 47, cod poştal 050013, sectors, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11742/1577082/ .2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

-Proprietar imobil
BduI Dinicu G&escu nr.65, sector l

Referitor ła adresa dvs nr.15234/14.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1577082/16.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11742/17.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul public adiacent imobilului
nr.65 bdul Dinicu Golescu, la verificarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, 5-

a inventariat urmätorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde lateral stanga acces imobil nr.59 bdul Dinicu Golescu

- 3 ex Populus pyramidalis (plop) ® 30-4Ocm, h 13m -reducerea cu 1/2 din

O
înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Parcare lateral stânga acces iinobi! nr.65 bdul Din icu Golescu

-1 ex Fraxinus sp (frasin) ® 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliiuinarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Parcare lateral dreapta acces irnobil nr. 65 bdul Din icu Golescu (teren îngrădit)

- 1 ex Populus canadensis (plop) Ç$ 5Ocm, h 14m, uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa leimioasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cađ po$aI 05C013, sector 5, BucurąU, Romănia
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prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţ&elor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform ari.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia K.CG.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu] Municipi&ui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deűcitare în vegetaţie
din sector, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)

La rinalizarea Iucrărilor de plantare conf'. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —4ex.
Defrżşare — i ex. uscat 80%

Director Executiv,
Simon -Mariana POPA Q

- Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ţ ‘JL3

‘iĹĹíť';ť&? ( 6ex./11.01 ..2018
•nQ.c5

prezcntul iviz a fnst pcsIaI pe sile.ul PMB

pe dala Jc -O
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CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre tiinţă,

(Str. Lt.Av. Mărăsescu Ion nr.13, 15, sector 1)

Referitor la adresa dvs nr.15616/20.l1.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1578346/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11851/22.11.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra.arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a
strazii Lt. Av. Mărăescu Ion, în dreptul imobilelor nr. 13, 15, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 10.01.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniament strada, irnobil nr. 15, lângă stâlpul de ilurninat

-1 ex Acer sp. (arţar) Ç3 3Ocm h 12m, uscat 70%, existând pericolul prăbuşirii.
Aliniarnent stradal, imobil nr. 13

O -1 ex Acer sp. (arţar) 4Ocm h 12m, uscat 70%, prezintă scorbură la colet i
ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1185ĺ/1578346/c%' 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclar 5, Bucureşti, România
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înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în prima
perioadă optirnă (primăvara sau toamna anului 2018) respectănd HCGMB
nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de ahniament din Municipiu Bucureşti.

La finalizarea lucrädlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./l6.01.2018

ťđJvJĺćű'(

o

prezentul aviz i fos; postat pe site-ul PMB
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“ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
j;j Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
‘ą31 Direcţia de Mediu

Nr. 11855, 11887, 11914/1578392, 1578777, l5793O2/ô/ .2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4
Spre tiinţă,
DI.

Dna

Referitor la adresa dvs nr.16242/16.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1578392/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11855/22.11.2017, la adresa dlui
înregistrată la PMB cu nr.1578777/22.11.2017 i la DM çu nr.11887/23.11.2017 ş la
adresa dnei înregistrată la PMB cu nr.1579302/23.11.2017 i Ia DM cu
nr.1 1914/24.11.2017 prin care solicitaţi einiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a strazii Av.
Popi $eanu, în dreptul imobilului nr. 40, la veńficarea efectuată pe teren, în data de
10.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modiűcată şi completată cu Legea nr.47/2012 ş
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:

O
Aliniament stradal, imobil nr.40 str.Av. Popiştea;ui
Toaletare:

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defrişare şi scoaterea rădăcinHor cu păstrarea alveolei:
-1 ex.Tilia sp. (tei) O lOOcm, h 12m, prezintă scorbură la colet cu lipsa

cilindrului central cu ciuperci saprofite pe trunchi i sarpante, în pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

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

TeI: 0213055500
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasă Iiberă
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex, în alte aliniamente
deficitare din sector) în perioada optimă (primavara sau toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —Iex.
Defrişa re — 1 ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

7 J 6ex116.01.2018cí,

pn1zcntul aviz a fnsl postat pe site-uł PMB
pe duta de
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PRMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ4'şJ Direcţia Generală Dezvoltare U rbană
‘iţjŕ Direcţiade Mediu

Nr. 12615, 12776/1585459, 1587072/ )3%cO/ .2018

CĂTRE,
Ministerul Apărării Naţionale

UM 02583
Bdul kn Mihalache nr.124-126, sector ĺ

Referitor la adresa dvs înregistrată la P.M.B cu nr.1585459/19.12.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.12615120.12.2017,cu completarile înregistrate la PMB cu

Q
nr.1587072/28.12.2017 şi la D.M cu nr.12776/29.12.2017, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea
imobilului nr. 124-126, bdul Ion Mihalache, arbori care afecteaza instalaţia agentului
termic, la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.12.2017, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile uherioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.124-]26, bdzd Jon Mihalache, lateral stônga-dreapta gura acces la
conductele RADET

-2 ex Populus sp.(plop) ® 40-SOcm h 13m, în declin biologic avnsat, cu
scorbuń multiple pe trunchi . Arborii afectează cu sistemul radicular conducta
RADET (cf. SC EDCO PREST BUILDING SRL, ürmă care a executat reparaţii şi
respectiv înlocuirea conductelor pentru agentul termic în curtea UM).

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborii,

evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizati pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul tmnchiului de niinimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018 )‘ potrivit Angajamentului de plantare
nr.12615/l/1601.2018.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştaí 050013 şector 5, Bucureşti, Románia
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La űnalizarea lucrărilor de planare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi oNigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

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

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺć.'
j -

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

L 4ex./16.0ĺ.2018

o

prnzcntul aviz a fosi pnslal pe sitc-ul PMB n
hiip./&ww.pnth pc data de \ k

o

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5. Bucureşti, flamánia

TeI: p213055500
httpi/www.pmb,ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
sc

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată la P.M.B eu nr.1588079/04.0ĺ.2018 şi la
Direeţia de Mediu eu nr.56/05.O1.2018 prin eare solicitaţi emiterea avizului de
speeialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în eurtea imobilului nr.52 bdul
Marea1 Avereseu (fost Restaurant Triumí'), la veńfiearea efeetuată pe teren, în data
de 17.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologie pentru care, în
eonformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul loealităţilor eu modifiearile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Munieipiului Bueureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte irnobil nr.52 bdul Mareşal Averescu, spre Intrarea Miciurin

- 1 ex Populus pyramidalis (plop) ® 4Oem, h 16m — reducerea eu 1/2 din

înălţimea eoronamentului şi eliminarea ramurilor useate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau aceidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
speeia Populus având lemnul de esenţă moale.

- 3 ex Ailanthus altissima (oţetar) ® 15-3Oem, h 14m (2ex. bitulpinale)

redueerea cu 1/2 din înălţimea eoronamentelor şi eliminarea ramurilor useate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau aeeidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri
Luerarea avizată se va exeeuta prin grija administratorului/proprietarului legal

al terenului pe eare se află arborii (imobil nr.22-28 i 32A), evaeuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloea eăile de aeees, luându-se măsuri de prevenire a
aceidentelor sau a deteriorarăńi eonstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pet. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afeetat eehilibrul biologie al aeestora (eu exeepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Preeizăm eă administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei luerărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respeetarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de exeeuţie a

Nr. 56/1588079/ V.O / 2018
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tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. ĺ la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4ex.

Îutocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
L 4ex./22.01.2018

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

cD
pnzcntul aviz a íost poslat pc sitc-uI PMB /pc data dc cUt Q l /J2

DIRECT!A r
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Nr.170/1589645/

Spre şĹinţă:
-DL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4

Referitor b adresele dvs nr.18369/08.05.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1589645/J0.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.170/1 1.01.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a s(r. Măslinului, în dreptul imobilului nr.8, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 17.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării
instalaţiilor aeriene stradale
Alinianzent strczdai bnobil izr. 8 str. !lśăslimilui.

- 2 ex Salix sp (salcie) 3Ocm, h t3m
- I ex Prunus sp (corcoduş) ® 3Ocm, h 8m

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme]e de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in ca contrar aplicându-se
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalerare — 3ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

4caviza&siIe-uIPMB L 5ex./22.01.2018

( pt data dc 2 ‚úţ (i
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‘ ‘t PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCU%EŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRÁŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ĺ

Bdul Poligraűei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs nr.18662/O8.01.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1589648/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.171/11.01.2018, prin care ne transmiieţi spre
soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat pe domeniul public adiacent imobilului nr.14 aleea Havana, la verificarea
efectuată pe reren, în data de 17.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Domeniul public, laíeral stânga acces în cladire.

- 1 ex Populus sp.(plop) ® 4Ocm, h 12m- reducerea cu 112 din înălţimea coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate, în vederea degajării faţadei clădirii şi evitării producerii de pagube

materiale sau accidenre prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având lemnul de

esenţă moale.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţńlor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304t2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehno]ogiei de execuţie a iăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pcr 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are Ĺermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — Iex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

J 9.G.bĹ

Intocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

prczentulaviza -t%(t,ńĹť-ďeŕ ( 5ex./22.01.2018

pc daLa đe ť

Nr.171/1589648/ 30.DI 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.172/1589652/ 2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoligraJici nr.4

Spre ştiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs nr.17541/08.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1589652/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.172/11.01.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat pe domeniul public adiacent imobilului nr.94, str. Dornei, la verificarea efectuată
pe teren, în data de 17.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

‘\ŢJ intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul publk, laíeral dreapta imobil nr.94str. Dornei.

- l ex Morus sp.(dud) ® 5Ocm, h 14m- reducerea cu l/2 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii dpagube
materiale sau accidente prin prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviza ťost B j.
pe data de

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./22.01.2018

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştat O513, sedor 5, Ducureşti, România

Tet: 021305.55.00
hţtp://www,pmb.ro
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Nr. 195/1590017/ 3VO4 2018

Spre $iinţă,
Centrul Medical Prain
Calea Dorobanţilor nr.32A, sector 1

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1590017/11.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.195/12.01.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în curtea imobilului nr.22-28 i
32A Calea Dorobanţilor, la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.01.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte bnobil nr.22-28, curte interioara, spate bloc:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.

- 4 ex Ulmus sp (ulm) ŚZi 15-25cm, h 8-lOm
- 3 ex Fraxinus sp (frasin) ® 30-3Scm, h 10-12m
- 1 ex Tilia sp (tei) ® 2Scm, h 1 lm

- 1 ex Acer sp (arţar) bitulpinal, h 12m

Curte imobil nr.32A, la limita cu imobilul nr.22-28, Calea Dorobanţilor

- 3 ex Populus sp.(plop) Ç 4Ocm, h 15m- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia

Populus având lemnul de esenţă moale.
Lucrarea avizată se va executa prin grija adrninistratorului/proprietarului legal

al terenului pe care se află arborii (imobil nr.22-28 i 32A), evacuându-se masa

íj&

9$
‘4".

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generaiă Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Asociaţia de proprietari

B1.11 Dorobanţi, Calea Dorobanţilor nr.20-28, sector 1

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

Tel; 021.305.55.00
http:i/www.pmb.w



de la data emiterii.

‘
Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

7 Ąý?•

* Întocmit: Inspcctor Luminiţa CRISTESCU.
5exJ22.O1.2018L

prnzentnl aviz a fost postat pe site-ul PMB ‚ I
pe dala de —jc. C ‘

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Toaletare — ]2ex.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cDd poştal 050013, sedar5, ucureşti, Româna

ŢeI: 021.3055500
hup:ĺ/www.pmbro
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flf PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare U rbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10395/1565884/ 3C0i.2Ol8

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIÁ DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoligraJžei ‚zr.4
Spre ştiinţă:
- s.c Mt&T Property Management SRIJ
Şos. Pavel D.Kiseleffnr.43, sector 1
-ADP sector 1
Bdul Poligrafiei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.13857/09.1O.2017, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1565884/11.10.2017 şi Ja Direcţia de Mediu cu nr.10395/12.10.2017, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea S.C Mt&T Property Management SRL, de
emiterea avizului de speciałitate, pentru intervenţia asupra arborilor situati pe aleea
dintre imobilele nr.43, 45, 47 sos. Pavel D.Kiseleff-domeniul public, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 15.01.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaii1or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alee acces între imobilele nr.43,45,47, şos.Pavel D. Kiseleff

-7 ex Pinus sp. (pin) ® 25-4Ocm, h 13m - reducerea cu cca 0,5-lm din

lungimea ramurilor orientate spre imobilul nr.43 şi eliminarea ramurilor uscate ‚ în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri şi degajärii faţadei şi acoperişului clădińi nr.43-Ambasada

Suediei.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarării constwcţiilor din jur
şi a reţelelor aeńene i degajării faţadei clădirii.

conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu ű afectat echilibruí bioíogic al acestora (cu excepţia elirninării ramurilor uscate şi
frânte).

Bd. flegina Elisabota nr. 47 cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Românta

TeI: 021.305.5500
httpi/www.pmb.ro



Precizăm că administratorul/propri&arul Iegal aI Ĺerenului este răspunzător de
supravegberea execuţiei Iucrărilor,
operaţiunilor,

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

D
.D Ć4? Y

:IjĄ •

prezentul aviz a íosl poslaL pe çite-ul PMB f /O
pe data de ‘

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 7ex.

c

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 6ex./25.01.2018

o

Bd. Regina Elisabeta nr 47, CCd poştal 050013, seclar5, Buçureşti. Rcmánia

TeI: 021.30555.00
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CĂTRĘ
ADMINISTK4 HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

-Dna

Referitor la adresa dvs nr.14493/24.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1571040/27.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10994/30.10.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei i la adresa dlui
înregistrată la PMB cu nr.1570868/27.l0.2017 i la DM cu nr.10991/30.10.2017, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în plantaţia de aliniament a strazii Ştirbei Vodă, în dreptul imobilului nr.130 i
în curtea imobilului nr.128, la limită cu imobilul nr.130, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.12.2017, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare
i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, imobü nr.130, lateral stânga acces

- 2 ex Fraxinus sp.(frasin) ® 30-4Ocm, h 13-14m- reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, teLO2l/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constmcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene ş degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toanma), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
frânte).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10994/1571040/ 2018

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

TeL 02130555.00
httpí/www.pmb.ro



PĐ
Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

tirbei
Avizul

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
( 6ex./18.0l.2018

prezenlul aviz a fost poslal pe site-uI PMB (pe data de ..& d Ř (

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

In vederea toaletării arborilor situaţi în curtea imobilului nr.128 str.
Voda, la limită cu imobilul nr.130 PMB Direcţia de Mediu a emis
nr.8197/15.12.2016 valabil 2 ani de la data emiterii.

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

Anexam Avizul nr. 8197/15.12.2016

(

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

TeI: 021.3055500
http:Jĺwww.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11277/1573284/ 30-0/.2018
CĂ TRE,

Dna

(Str. Herastrău nr.14, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs înregiswată la P.M.B cu nr.1573284/03.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.11277/06.1 1.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor răsăriţi spontan în curtea imobilului
nr.14, str. Herastrau, la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi adminisĹrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocatităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizäm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Cuiie irnobil nr.14 str. Herastrau, lateral dreapta acces, lipit de gard

-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) i 3Ocm h 13m
Curte jrnobjl nr.]4 str. Herastau, spate imobil, lipit de gard şi cladire

-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) ţZ$ 3Ocm h 12m
Arrborii au rasarit spontan i aduc prejudicii împrejmuirii i clădirii
Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului legal aI terenului pe care se află arborii,

evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, łuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensasea arborilor răsăriţi spontan avizati pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima
perioadă optimă (pńmăvara sau toamna anului 2018 )‘ în curtea imobilului sus
menţionat potrivit Angajamentului de plantare nr.11277/1/25.01.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 0213055500
hup:J/www.pmbso



P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul/prropńetarul legal al terenului este răspunzător de
respectarea prevederilor avizului, supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conforrn art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304t2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare- 2ex. rasarite spontan

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./25.0ĺ .2018-&eWĆ'' (

o

prezentul aviz zi fosI poslal pe site-ul PMB

pe dala de

•1

‘ ‚__

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pnştal 050013, sector 5, Bucureşti, flománia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11278/1573171/ ‘WoJ .2018

CĂTRE,
ADMINJSTRA TJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari
Bdul lon Mihalache nr.96, bl.44B, sector 1

O Referitor la adresa Asociaţiei de propńetań, înregistrată la P.M.B cu nr.
1573171/03.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11278/06.1I.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe
spaţiul verde aferent blocului 44B, bdul Ion Mihalache, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrołogic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde spate bloc 44B bdul Ion Mihalache, lateral stânga ghena de gunoi

-1 ex Prunus avium (cires) 3Ocm h 12m ‚ uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

) nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat, în prima perioadă optimăîn prima perioadă optimă
(primavara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pnştal 050013, seclor5, Bucureşti România

Tet: 021,30555.00
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P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Menţionam ca arborele, lex. Catalpa sp .situat în scuarul amenajat cu aparate
de joacă, vizavi de arborele avizat pentru defrisare, este viabil, motiv pentru care nu
avizăm defrişarea lui

Precizam ca toaletarea arborilor situaţi în scuarul cu aparate de joaca si pe
spaţiul verde aferent b1A4A+B i 42, se va executa in baza Adresei nr.
9194/19.09.2017, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti- Directia de Mediu.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defriare -lex. uscat 100%

Direetor Executiv,
Simona-Mariana POPA

ş
o ‚
O

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJ22.01.2018

prczcniul avil a íosI poslnl pe site-ul PMB ţ
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11392/1574344/ .2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJřei nr.4
Spre tiinţă,
D1.

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1574342/07.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11392/08.ll.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru inten'enţia asupra arborilor situaţi pe
spaţiul verde din faţa blocului Perla, os. Ştefan cel Mare la verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adnúnistrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.4712012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Scuarfaţă bloc, lateral dreapta alee acces bloc sens şos.Ştefan cel Mare-bloc (prinza
alee incepând de la resraurantul Perla-statuie)

-1 ex Tilia sp. (tei) Çi 4Ocm h 13m, înclinat 35° spre alee, în declin biologic
avansat, cu ciuperci saprofite Ia colet, existând pericolul prăbuşirii.

-1 ex Acer sp. (anar) 3Ocm h 13m, înclinat 35° spre alee, în declin biologic
avansat, prezintă scorbură pe trunchi la h 2m cu deschidere lm şi cilindnil central
putred, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0211319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12
cx. arbori tincri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal O5l3, sectar 5, Bucureşti, Românža
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înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvară sau toamna anului
2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare -2ex.

‚t) Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

c

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./18.O1.2018

c

prezenlul aviz a fosl poslat pe site-ul PMB ‚ (
pe data de i Oi

din Anexa ĺ la
Mediu din cadwl
In caz contrar se

0.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA Ţ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei ‚ir.4

Referitor la adresa dvs nr.15449/08.1 1.2017, înregistrată ]a P.M.B cu nr.
1576018/13.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.l 1612/14.11.2017, prin care ne transmieţi spre
so]uţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui uscat situat pe spaţiul verde dintre bI.8 str. Cluj nr.83 i bl.9 str Cluj nr.81, la

Q verificarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, s-a constatat ca pe amplasamentul sus
menţionat nu sunt arbori uscaţi.

In conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi
din intravilanul Iocalită;ilor cu modificarile şi completarile u]terioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Teren adiacenr spate inzobilnr.1JA str. Sfânta Maria (teren spre bl.8 i 9, str Cluj nr.81-83)

- 1 ex Populus sp (plop) ® 3Ocm, h 13m -reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiĺe de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcçiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei
clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa I la N.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriu! MunicipiuLui Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de

O repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
lucrări]or, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-M iana POPA

Intocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.
j9EŞŢŢ\ -

prezentul aviz şr_-1.Eťťi'Ĺ
8.01.201 8
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Spre ştiinţă:
-DL

supravegherea execuţiei
respectarea prevederilor
sancţiuni conform art. 6,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
L Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţiade Mediu

Nr. 11615/1576009/ 30. /2018

CĂTRE,
ADMINISTK4 TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoiigraJiei nr.4
Spre $iinţă,
Dna

Referitor la adresa dvs. nr.15314/08.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1576009/13.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11615/14.11.2017, prin care ne
transiniteţi spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a
strazii Dunäceti, în dreptul imobilului nr.10, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 10.01.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor: -platbandă
Aliniament stradal ‚ hnubil ‚zr. IO str. Dunăceşti

-3 ex Prunus sp. (corcodu) Q 30-35cm h 8m, în declin biologic avansat,
prezinta ciuperci saprofite cu scorburi multiple pe trunchi i arpante i lipsa
cilindwlui central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teri(oriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea constnicţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzätoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în prima
perioadă optimă (primävara sau toamna anului 2018)

Bd. Rogfna EIisabea nr. 47, cad pcştal 050013, seclar 5, Bucureşti, Ramánia
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-3ex.

Director Executiv,
J Simona-Mariana POPA

ţ:ş j:)
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

(
5ex./18.O1.2018

c

d. Regina Elisabeta nr 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021305.5500
httpj/www,pmb,ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11617/1576064/30U 1.2018
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I
Bdul PoligraĄei nr.4

Spre ştiinţă:
-DL

Referitor La adresa dvs nr.ţ5686108.ł 1.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1576064/13.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11617/14.11.2017, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea d]ui ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii Vasile Pârvan, în dreptul imobi]ului nr.10, la
veriflcarea efectuată pe teren, în data de 10.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiílor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Alinianzení srradal, inzobil nr. IO sz'z-. Vasile Pârvan

- l ex Tilia sp (tei) Çi 3Ocm, h 12m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidene prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP seclor 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

) “—) acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicâridu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr, l Ia H.C.G.M.B. nr 304/2069.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emherii.
Toaletare — ]ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prez%»Javiz%postnVpe iIe-uIPMB a ţ. QhLIp. pe dala de .0

Întocmit: Ispector Luminiţa CRISTESCU.
( 5ex./18.01.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia

Generală Dezvoltare U rbană

Direcţia

de Mediu

Nr.1169511576672/ 3' 0J 2018

CĂTRE,
Proprietar imobil

Calea Dorobanţilor nr.220, sector 1
Spre tiinţă,
Dna

Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1576672/15.l 1.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.l 1695/16.11.2017 prin care solicita emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.220-222 Calea Dorobanţilor, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.220—222 Calea Dorobanţilo;; la limită cu imobilul nr.3—5 str Gheorghe Moceanu

- 1 ex Populus pyramidalis (plop) ţ2i 3Ocm, h 13m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal a1 terenului
pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — lex.

1

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 5ex.122.01.2017

prezenlul aviz foscosIatj3c sjg-ui PMB
. f

.consuItarc/avizcjirhori_žn_conuliarc.ptip, pe data de O
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
[lVkJ Direcţia Generală Dezvoltare U rbană
‘4k' Direcţia de Mediu

Nr. 11726/1576612/ 3001 2018

CĂTRE,
ADMJNISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre tiinţă,
Dna

(Str. Arniral Bălescu nr.24, sector 1)

Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1576612/15.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11726/16.11.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
plantaţia de aliniament a strazii Amiral Bălescu ‚ în dreptul imobilului nr. 24, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.01.2018 s-a inventańat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiűcată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:
Aliniament stradal ‚ str. Maxim Gorki x str.Amiral Bălescu nr.24

-1 ex Populus sp. (plop) ® 4Ocm h 13m toaletat, prezintă coronamentul format
dintr-o singură arpanta cu scorbură la punctul de inserţie i lipsa cilindrului
central, existând pericolul prăbuşirii.

-1 ex Populus sp. (plop) Ç2$ 4Ocm h 13m toaltat, prezintă ‚ în declin biologic
avansat, prezinta ciuperci saprofite pe arpante, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantăńi de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obHgaţia plantării a 12

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureşti, România
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ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( 2ex. în alveolele rămase libere
în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 1O ex. în alte aliniamente
deücitare din sector), respectând HCGMB nr.ĺ 14/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti,.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5
H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare-2ex.

Director Exccutiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./18.0l.2018

ýoő L
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CĂTRE,
Dna

Referitor la adresa dvs., îinegistrată la P.M.B cu nr.1577619/17.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.11775/20.1 1.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea imobilului nr.39 str. Henri
Mathias Berthelot, la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.01.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţälor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inwbil nr39, str. Gral. Henri Mathias Berthelot, spate clădire, spre str. Puţul cu

Plopi:
- 2 ex Tilia sp. (tei) ® 30-4Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerń de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI
terenului pe care se află arborű, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

p. Director Executiv,
Simona- riana POPA

Intocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

t ( 4ex122.01.2017
pwzent ‘iz a ś'3 $7c sito,uI PMB r f
http://w P?.ro/ubW$yad&dżrecIii/directia_nieduJavizeilrbori ifl csnsuILlre/avize_arhori_ilLconsullarcphp, pe data de 2—p' J I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11781/1577648/ 2018

CĂTRE,
ADMINISTRÁ ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre tiinţă,
Dna

Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1577648/17.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11781/20.11.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
plantaţia de aliniament a strazii Acumulatorului, în dreptul imobilului nr. 1 3A i în
curtea aceluiasi imobil, la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.01.2018 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Aliniament stradal ‚ ünobil nr.]3A, str. Acuinulatoruhd

-1 ex arbore neidentiücat ® 3Ocm h 8m, înclinat 35°, dezrădăcinat (se sprijină în
coronamentul arborelui vecin) ‚ în pericol de prăbuire.

-1 ex Ulmus sp. (ulm) ® 4Ocm h 13m, prezintă scorbură la colet i pe h 2m
trunchi cu lipsa cilindrului central.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12
arbori cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O5l3, sector 5, Bucureşti, România
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acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în prima perioadă optimă (primăvara
sau toamna anului 2018)

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. artA din aceIaşi act normativ.

Pentru eliberarea avizului solicitat, privind defrişarea a 2ex.Abies sp.(brad)
situate în curtea imobilului nr. 1 3A str. Acumulatorului, este necesar ca dna
să se prezinte la PMB, Direcţia de Mediu - Serviciul Avize şi Acorduri, cu sediul în
bdul Regina Elisabeta nr47, sector 5, mansardâ, în vederea semnării unui Angajament
de plantare.

-potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus mediului
prin defrişarea arborilor, se vor planta l2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu
diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie.

In vederea eliberării avizului este necesar ca dna Pârvulescu Silvia să prezinte
act de proprietate imobil sau documente care sa ateste calitatea dvs, de proprietar sau
administrator legal al terenului

Programul de lucru cu publicul este marţi orele 9-12 şi joi orele 12-15.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

2

ůd

(‘
3ad\ ) Intocmit: Inspector Lumirnţa CRISTESCU.

C 5ex./18.01.2018

prezenlul aviz a íost posIaL pe sile-uI PMH (pe đala de •O i J
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Li'WJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11853/1578399/ 3oo/2o18

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajřei nr.4
Spre ştiinţă:
- Parohia Sfinţii Apostoli Petru i Pavel- Herastrau
Str.Nicolae Caramfil nr.26, sector 1

Referitor la adresa dvs.nr.15684/16.11.2017, înregistrată Ia RM.B cu nr.

O 1578399/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11853/22.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Parohiei Sűnţii Apostoli Petru i Pavel
Herastrau, de emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în locaţiile enumerate mai jos, la verificarea efectuată pe teren, în data de
10.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

1. Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri

Curte Biserică-str. Nicolae C'ararnjll nr.2 6
-2 ex Tilia sp. (tei) Q 4Ocm, h 13m

-2 ex Juglans sp. (nuc) Çi 3Ocm, h 13m

Curte Casa Parohială- str. Nicolae &zrarnJil nr.29
-2 ex Juglans sp. (nuc) Çi 3Ocm, h 13m

Cirnitirul Herăstrău 1-Str. Moeciu nr.2
Domeniul public, lateral stôizga cimitir, lipit de gard

-1 ex Acer sp. (artar) Q 3Ocm, h 13m, înclinat45° spre gard cimitir
2. Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Cirnitirul Herăstrău 1-Str. Moeciu izr.2
Domeniul public, lateral stânga cimitir, lipite de gard

-4 ex Ailanthus altissima (oţetar) multitulpinale Ç3 5-lOcm, h 5-8m, răsărite

spontan lipite de fundaţia gardului, afectează împrejmuirea.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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-1 ex Acer sp. (arţar) ® 3Ocm, h l3m, înclinatt45° peste gardul cimitirului.
Aliniament stradal, faţă cimitii; lateral dreapta-stônga acces

Arbori în declin biologic avansat, prezintă numeroase scorburi pe trunchi, la
colet sau la punctul de inserţie a arpante1or i lipsa cilindrului central

-5 ex Acer sp. (arţar) 40-SOcm, h 13m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului /proprietarului
legal al terenului pe care se află arborii (ADP Sector 1, teLO2l/3162516 pentru
arborii situaţi pe domeniul public ş administrator/proprietar Iegal al terenului pentru
arborii din curtea Bisericii ş curtea Casei Parohiale), evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de j
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoml/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilôr, privind respectarea prevederilor avizuĺui,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni con[orm art. 6, pct 8 din
Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ADP sector l are obIigaia
plantării a 60 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în alveola
rămasă liberă în urma defrişării, în perioada optimă( primăvara sau toamna anului
2018) în zonele deficitare în veaetatie din sector.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l ić'J (
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —7ex.
Defrişare — 1O ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

I
Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

pntul afiatPMB
( 5e'x./l8.0l.20l8
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

[lkJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12010/1580130/ 30.01.2018

CĂTRE,
ADMINISTRA HA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre $iinţă,
Dna

Q Referitor Ia adresa dvs nr.1586/23.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1580130/27.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12010/28.11.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în plantaţia de aliniament a
strazii —bdul Luptătorilor, în dreptul imobilului nr.53, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 15.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Befrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Alin iament stradnl, hnobil nr.53 bdul Luptătorilor

-1 ex Tilia sp.(tei) O 5Ocm h 14m ‚ în declin biologic avansat, înclinat 25° spre
carosabil de la h 2m trunchi, prezinta scorbură Ia h 2,5m cu lipsa cilindrului central,

Q existând pericolul frângerii şi prăbuşirii.
Alinirnnent stradal,imobil nr.55 bdul Luptărorilor

-1 ex Tilia sp.(tei) O 6Ocm h 14m ‚ în declin biologic avansat, înclinat 35° spre
carosabil de la h 2,Sm trunchi, prezinta scorbură la colet cu lipsa cilindrului central
existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0211319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborëlui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, ( 2ex. în alveolele rămase libere în urma
defrişării în vederea completării aliniamentului şi 10 ex. în alte aliniamente deficitare
din sector), în prima perioadă optimă (primăvară sau toamnă) următoare defrişării,
respectând HCGMB nr.ĺ 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
P.M.B, în vederea veriücării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrtşare-2ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Ţ ţ €- 5exJ18.01.2018

prczentul aviz a fost postat pe site-ul PMB /pe data de 2,c f /

Director Executiv,
( Simona-Mariana POPA

0<

Bđ. Aegina Etisabeta nr. 47, cod paştal 050013. seclar 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.3055500
httpi/www.pmbro



_+1...

flf PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
1

Directia Generală Dezvoltare Urbană
Directia de Mediu

Nr. 12011/1580129/ d0o12018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdu! Poligrajiei nr.4
Spre tiinţă,
România Film
Şos. Strău1eti nr.3-5, sector 1

Referitor Ia adresa dvs nr.16357/23.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
‘—“ 1580129/27.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12011/28.ll.2017, prin care ne

transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a
strazii şO5• Strău1eti, în dreptul imobilului nr. 3-5, la verificarea efectuată pe teren,
în data de 15.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modiücată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbanda
Aliniarnent stradal, lateral dreata acces

-1 ex Populus canadensis (plop) Ç5 6Ocm h 13m, prezintă scorbură la punctul
de inserţie a arpante1or i pe h 2m trunchi, cu llipsa cilindrului central.

CD
Aliniarnent stradal, lateral stônga acces

-1 ex Populus caanadensis (plop) ţ2i SOcm h 13m, uscat 70%, prezintă urme
de cańi pe trunchi cu cilindrul central putred.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
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înălţimea corespunzätoare acestuia, în prima perioadă optimă
toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare -2ex, din care Iex. uscat 70%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

k
Întocmit:Inspector Luminiţa CRISTESCU.

5ex118.01.2018

prezcnlul aviz a fost postal p si(e-uI PNIB
. j (

htlp://www.pnih pe dala de I
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(primăvarăa sau

din Anexa 1 la
Mediu din cadrul
In caz contrar se
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o/I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

3Qof 2018

CĂTRE,
DISTRIBUŢIE ENEL-Staţie înaltă tensiune

Bdul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
Spre $iinţă,
Asociaţia de Iocatari
Str. Dionisie Fotino nr.7, sector 1
ADP sector 1
BduI Poligraflei nr.4

Referitor la adresa ADP sector I nr. 15383/23.11.2017, înregistratä la P.M.B
cu nr.1580124127.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12013/28.11.2017 prin care
ne transmite spre soluţionare cererea Asociaţiei de locatari din str. Dionisie Fotino
nr.7 de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea imobilului nr.4-6 str. Dionisie Fotino-Staţie ínaltă tensiune, la veńuîcarea
efectuată pe teren, în data de 15.01.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilaiiul localităţilor cu
modiflcadle şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.4-6 str. Dionisie Fotino, lângă gard spre trotuar:

O
- 1 ex Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 16m -reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamenmlui şi eliminarea ramurilor useate, în vederea evitării produceńi de

pagube materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia

Populus având lenmul de esenţă moale.
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului!propńetarului legat

al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibnjl biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Nr.12013/1580124/
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la data emiteńi.

p. Director Executiv,
POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./22.O1..2Oĺ8

o

prczenlul aviz fost postat pe site-ul PMB ľ
httpi/wwwprnhm!inslitutń!pńmańa'direclii/direetia mediwavize_attori_in_consullamlavize_arbońjn_consuharephp, pe data de

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de
Toaletare — lex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12014/1580120/

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Po!igrafiei nr.4

O Referitor la adresa dvs nr.15386/23.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1580120/27.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12014/28.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui :‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a str.
Apicultorilor, vizavi de imobilul nr. 10, la verificarea efectuată pe .teren, în data de
15.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniarnent stradal, vizavi imobilul nr. 10, str. Apicultorilor, lateral stânga irnobil
nr. lbis.

- 5 ex Salix tortosa (salcie creaţă) O 25-3Ocm, h 12-13m -reducerea cu 1/2

din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-1 ex Prunus sp. (corcodus) 3Ocm, h Sm -reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate 45° spre carosabil ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, teLO2l/319.32.53,

021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene i degajăńi faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a

Spre ştiinţă:
-D'....
Str. sector 1

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romána
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nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —6ex.

r Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

19rp1, -

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./18.01.20I8

oI

prezentul aviz a fost postat pe site-ul FMB
_ r

pe dala de C-€ !QI f
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

2018

CĂTRE,
Dna

Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari
Str. Vasile Sion nrô, sector 1
ADP sector ĺ
Bdul Poligrafiei nrA

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.15403/23.11.2017, mnregistrată la P.M.B cu
nr 1580110/27.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12016/28.11.2017 prin care ne
transmite spre soluţionare cererea dvs. de emiterea avizului de speciałitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.2-4 str. Vasile Sion
Muzeul Kalinderu deoarece afecteaza imobilul nr.6 str. Vasile Sion ‚ la verificarea
efectuată pe teren, în dala de 17.01.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificańle şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil 11ľ. 6 strr. Vasile Sion, lateral dreapta acces:

- 1 ex Ailanthus altissima (oţetar) Ç$ 6Ocm. h 14m- reducerea cu 1/2 din

) CD înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruluilproprietamlui legal
al terenubi pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe Ĺeritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
frânte).

Nr.12016/1580110/
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Precizăm că administratorul/proprietarul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
Ĺäierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm ca arborii din curtea imobilului nr.2-4 str. Vasile Sion nu sunt
plantaţi în vecinatatea imobilului nr.6, str. Vasile Sion (nr.I7 str. Ştirbei Vodă).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

• Întocmit: Inspector

C
Luminiţa CRISTESCU.

6ex./22.0l.20l8

o

CD

prezentul aviz a fnst poslat pe site-ul PMB c Qpe data de

*
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‘‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.l20l7, 12549/1580109, 1584800/ 3Oo1 2018

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-Dna L

Calea Griviţei nr.337A, sc.B, et.2, ap.5, sector 1

Referitor Ia adresele dvs nr.15368/23.1 1.2017, 15368/23.11.2017, înregistrate
la P.M.B cu nr. 1580109/27.11.2017, 1584800/15.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu

kł"-' nr.12017/28.11.2017, 12549/18.12.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea dnei Cîrstian Evelina, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a str. Munteniei, în dreptul
imobilului nr.47str. Subcetate, la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.01.2017,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completańle ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal pe str. Munteniei ‚ în dreptul imobilului nr.47 str. Subcetate

- 1 ex Catalpa sp (catalpa) O 4Ocm, h 12m, înclinat 25 spre catosabil -

reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramuriłor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri şi degajării instalaţiilor aeńene stradale.
Aliniament stradal pe str. Munteniei ‚vizavi de imobilul nr.47 str. Subcetate (faţă
chioşcuri).

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) SOcm, h 14m, viabil, cu cretere verticală -

reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin Ľrângerea şi

prăbuşirea de ramuri.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarării constmcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene ş degajării faţadei clădirii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal OSCOI 3, sector 5, Bucureşti, Aománia
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la data emiterii.

CD

Conform art.6 pct. 6 din Anexa ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de
Toaletare — 2ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
C 5ex./25.01.2018

o

prezentul aviz a fosţ poslal pe siic-uI PMB f ‚ / (JIiiip://wwwpiiihroiinstittitĺprimadWdircctii/tHrectit mediuhi ize irhori_in_consultarn/avizejirhoriJn.conultare.php, pe daIa de
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‘!., PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.12173/1581235/ 2018

CĂTRE,

(Str. Madrigaíulw nr. 64, sector 1)

Referitor la adresa dvs., inregistrată Ja P.M.B cu nr. 1581235/04.12.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.12173/05.12.2017 prin care solicita;i emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor sitaţi în curtea imobilu]ui nr.64 str. Madrigalului la verificarea efectuată
pe teren, în data de 17.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

Q conformitate cu Legea nr. 24J2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil ‚zr.64, str. MadrigalulLÝ

- 2 ex Salix sp. (salcie) 4Ocm, h 13m- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării instalaţülor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowlui/proprietawlui legal al terenului
pe care se află arborele, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul N'Iunicipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratowl/proprietaruL Legal al ţerenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuri]or şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

) respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emilerii.
Toaletare — 2ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

iL Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.
Ç 4ex./22.01.2018

n/Q3 Ą
v13tteq :

prezentul av a fost pôťQ sityjl PMB ľ) ďpe đata de °‘
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‚„ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
v Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12351/1582853/ 30.0/2018

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3

Spre tiinţă,
D1.

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1582853/08.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12351/11.12.2017 prin care
solicita emJterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului nr.38 ‚ str. Roma, la verificarea efectuată pe teren, în data de
17.01.2018, s-a inventańat urrnătorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare
Aliniarnent stradal, iinobil nr.38 str. Rorna

-3 ex Fraxinus sp. (frasin) Çi 3Ocm h 12m-reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte irnobil nr.38, lateral stânga acces auto

-1 ex Prunus avium (cire) ® 3Ocm h 7m ‚ uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal

al terenului pe care se află arborii (ADP Sector 1, tel.02113162516,pentru arborii
situaţi pe domeniul public i AH pentrru arborele situat în curte) evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara sau toanma), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea produceńi de

Bd. Regina Elisabota nr 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.5500
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evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI arc obligaţia plantării
Unui pom fructifer în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de pbntare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.C.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadru]
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

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

In vederea obţinerii avizului de defrişare a exemplarului Juglans sp.(nuc)
situat în curea imobilului sus menţionat, dl. Mehtemetian Daniel se va adresa la
Direcţiei pentru Agńcuhură a Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37,
clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023 sau 3142866.

Prezentul aviz are termen de valabilita(e 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- ]ex.uscat IOO%
Ţô(e±are —3

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector LUminiţa CRISTESCU.
Ç 5exJ22.01 .2018

.n.

o

o

Ä

prcwniul aviz a íost postat pe sitc-ul PMB
http://w.pmh pe dat 2&O 1 ĘĘ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

3t. /.2o1x
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoligraJici nr.4

Referitor la adresa dvs nr.17286/06.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr
1583128/11.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12409/12.12.2017, prin care slicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazü
Panciu, în dreptul imobilului nr.23, la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.01.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

Q spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Alinianze;zt stradal, iwobil nr.23 Str.PanCIU

-1 ex Prunus avium (cireş) 3Ocm h 8m, uscat 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei dé Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de
pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, în aliniament stradal, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)
respectând HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

CD La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriűcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defr4are-Iex. uscat 100%

• Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex118.0 1.20 18
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘ifll Direcţia de Mediu

Nr.12410/1583066/ 2018
CĂTRE,

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Generală de Paapoarte
Str Nicolae Iorga nr.29, sector l

Spre $iinţă,
ADP sector 1
Bdul Po]igraflei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.16693/07.12.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1583066/11.12.201? şi la Direcţia de Mediu cu nr.12410/12.12.2017 prin care ne transmite spre
soluţionare cererea dvs. de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în curtea imobilului nr.29 str. Nicolae Iorga, ]a verificarea efectuată pe teren, în data de
17.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiűcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inwbil nr.29 str. Nicole Jorga, faţă clădire

- 1 ex Tilia sp.(tei) ® 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/3 din înăl;imea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate i a celor de la bază, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi präbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi acoperişului clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşu, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu ĺ afectat echilibrul bioogic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — ]ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./22.0 1.2018

IB
Iii ctii/diţ-eetia mcdĺu/avjzc arbori _inç(lnsulIare/avizc ařIoiiJnconsuIiarc.php, pe data de C$ ® ţ

‚$0 001

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

n

prezentu
hitp://w
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Nr. 12411/1583064/ 0.0Ť2018

CĂTRE,
ADM1NISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJřei ‚zr.4
Spre tiinţă,
DL

Asociaţia de proprietari
Bdul Ion Mihalache nri52, sector 1

Referitor Ia adresa dvs nr.16679/07.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1583064/11.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12411/12.12.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionarecererea dlui Frunză Constantin de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în vecinatatea garajului pe care
îl deţine în spatele blocului din bdul Ion Mihalache nr.152, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 17.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiűcată şi completatä cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde în spatele blocului din bdul 101? Mihalache 152, vizavi de bateria de

O
garaje, la cca lm distanţă de peretele de susţiere a scarii ce duce la subsohd
blocului.

-1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm h lOm ‚ prezintă scorbură Ia
colet şi pe h 0,5m cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se mäsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

Direcţia de Mediu

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47. cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau [oamna anului
2018).

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

Asociaţia de proprietari bl.152 are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

—

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
exJ22.0l .018

prezentul aviz a fosl postal p sitc-uI PMB (pc data dc 2— I Á
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12515/1584435/ -2o18

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJřei nr.4
Spre tiinţă,
Dl.

Referitor Ia adresa dvs nr.17032/1 1.12.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1584435/14.12.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12515/15.12.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii Piatra Morii, în dreptul imobilului nr.2, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 15.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Aliniament stradal,imobil nr.2 str. Piatra Ađorii

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) 4Ocm h 14m ‚ în declin biologic avansat,
prezintă scorbură la punctW de inserţie a arpantelor i ramuri uscate 70%.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, ( lex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării
în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din
sector), în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018), respectând

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

TeI: 021.305.55.00
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HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 alin.5
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare -]ex. uscat 70%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

7 nia a :a\
viioauia JI

\2,

jdý

prezentul aviz a fost postat pe site-oI PMB C
pe data de 2b 0 L ł

din Anexa 1 la
Mediu din cadwl
In caz contrar se

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

‘—,‘-/‘CĆŕ ( 5ex./18.01.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1251711584428/ 9 Ĺ112o18
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
-DI.

Referitor la adresele dvs nr.1704/11.12.2017, înregistrate la P.M.B cu nr.
1584428/14.12.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12517/15.12.2017, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a str. Minervei, în dreptul imobilului nr.88, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 17.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modihcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament strczdal iniobil nr.88 str. !iąmnervei.

- 2 ex Thuja sp.(tuia) ® 3Ocm, h 9-lOm- reducerea cu cca 1,5-2m din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale

sau accidente prin prăbuşirea arborilor.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajărü faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

p. Director Executiv,
Simona-M na POPA

prczentul aviz a fost postat pcsite-üI PM r
arbo&inconsuliarc.php, pe data de 2—

. 4 4

Întocmit; Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Ç 5ex./22.01 .2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Proprietar imobil

Str. Gemeni nr.12, sector 1
Spre tiinţă,
ADP sector 1
Bdul Poligrafiei nr.4
Poliţia Locală Sector 1
Direcţia Inspecţie
Str. Prometeu nr.26, sector 1

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.17322/19.12.2017, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1586713/22.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12710!27.12.2017 prin care ne
transmite spre soluţionare cererea Poliţiei Iocale sector 1 nr.17322/04.l2.2017 de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor sitaţi în plantaţia
de aliniament a str. Uemeni in dreptul imobilului nr.12, a os. Chitilei în jurul fostei
Autogări Chitila i a str. Infrăţirii la verificarea efectuată pe teren, în data de
17.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte irnobil nr. 12 str. Ge;neni, lângă gard spre trotuar:

- 1 ex Prunus avium (cires) Ç5 3Ocm, h 8m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării

instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a

:ÇŢ;
.ţI I77

Nr.12710/1586713/ 3Č 0,/ 2018

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

TeI: 021.30555.00
hhp://www.pmb.ro



nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunhlor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Menţionam ca ăn plantaţia de aliniament a str. Gemeni, îrr dreptul imobilului nr.12
nu sunt plantati arbori, iar toaletarea arborilor situaţi în cele 2 locaţii mentionate mai
sus vor fi executate de ADP sector 1 in baza Adresei nr. 9194/19.09.2017 emisa de
Primaria Municipiului Bucuresti- Directia de Mediu.

Prezentul aviz are terinen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalerare — ]ex.

Întocmit: Inspcctor Luminiţa CRISTESCU.
6ex./22.01.2018

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ţ

prezentul aviz a fost posta( pe itc-ul PMH
htlpi/www. pnthi/intitutii/priiii:tńűlireeiii/dircctia mediulavize_aWori_inconsultawlavizearhorijn_consullarephp, pe data de 2, I r ą
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURĘŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdid PoligraĄei ‚zr.4
Spre ştiinţă:
- DL Butte Răzvan
Str. Virgiliu nr. 11, sector 1

Referitor la adresa dlui Butte Răzvan, înregistrată la P.M.B cu nr. 1591576/17.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.288/18.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat ?n plantaţia de aliniament a str. Virgiliu, în dreptul imobilului
nr.ll, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material

(J dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, inzobil iz; 1] str. Virgiliu

- 1 ex Morus sp.(dud) Çi 3Ocm, h 13m-reducerea cu 1/2 din înăLţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube maeriale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărü faţadei şi acoperişului clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, Ĺel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarărh construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al

3 acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — Jex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

pĺezentulavi2
\&ťq-(;Ćfŕ ( 5exJ29.O1.2018

http://www.p ictiiĺdiwctia_ntcdiWavizcarbuń in tonstiltarc/avizc anń n consullarc.php, pc data dc ‘1I C( 20? F
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-e PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.626/1594048/ &2.-2O18

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdzil Regina Elisabeta nr.16, sector 3

Spre ştiinţă,
DI.

Referitor la adresa dlui Pascu Gheorghe, înregistrată la P.M.B eu nr.
O 1594048/26.01.2018 şi la Direcţia de Mediu eu nr.626/29.0l.2018 prin eare solieită.

emiterea avizului de speeialitate pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea
imobilului nr.9, os. Bueureti-Târgovite, la limită eu imobilul nr.9D, la verificarea
efeetuată pe teren, în data de 29.01.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologie pentru eare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealităţilor cu
modifiearile şi eompletarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bueureşti, avizăm:
Toaletare:
Redueerea eu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau aceidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri
Curte imobil nr.9, şos. Bucureşti Târgovişte, lateral dreapta -stânga alee acces:

-15 ex Aeseulus hippoeastanum (eastan) Ç2i 40-SOem, h 14m

-1 ex Juglans sp. (nue) Çi 4Oem, h 13m, amplasat lângă elădire

Luerarea avizată se va exeeuta prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborii, evaeuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de aeees, luându-se măsuri de prevenire a aceidentelor sau a deteriorarării
construeţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureşti, toaletarea se va
exeeuta în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afeetat eehilibrul biologic al aeestora (cu exeepţia eliminării ramurilor useate şi
frânte).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cađ paştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Precizăm că administratorul legal aI terenului esĹe răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

!ť

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

(
5ex./29.01.201 8

o

pnzĽntul aviz a ínsl pnsIit pc siIe-uI PMB j

pe data de f

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalerure — ]6ex.

Bd. Rena Elisabeţa nr. 47, cod poştai 050013, setor 5. Bucureşti. Rnmănia

TeI: 0213Ď55500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dna

Referitor la adresa dvs., mnregistrată Ia P.M.B cu nr. 1559957/25.09.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.955I/26.09.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arbore]ui situat în curtea imobilului nr.23, str. Londra, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 16.10.2017, s-a inventariat următoru] material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme]e de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului Bucureşti, avizăm:

O Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Cwie inzohil nr.23 str.Londra, lipit de gard spre troizrnr

-1 ex Celtis sp. (mierea ursului) O 3Ocm h 8 ‚ a dislocat i împins gardul spre troruar,
existând pericolul prăbuşirü.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu] Municipiu]ui Bucureşti, prin grija
administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi abligaţia plantării a 6ex. arhori tineri cu
balot de pămânr, cu diametrul twnchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, in prima perioadă optimă ( primăvara sau
toamna anului 2018), potrivit Angajamentului de plantare nr.9551/1/ 1 1.01.20t8.

La finalizarea lucrărilor de pLantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
Q 304/2009, aveţi obligaţia de a anunJa Direcţia de Mediu din cadru] P.M.B, în vederea veriflcării în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişc:re- Jex.

Director Executiv,
Simona- ria a POPA

prczcntul ayka fost 9s pc shc l PMB
http://wwwpuste4nstitii/iniar»ectii/dircctia_uictJiuhnizearhońJn consuliarc/avizc arhorijn conuttarephp, pc data dc 1 .ť)Ę, 2 (J'

Nr.9551/1559957/

Întocmiţ; Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 4ex./25.0 1.2018

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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?fl. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia

de Mediu

Nr. 1019211564405/

CĂTRE,

Regia Autonoma de Distribuţie a Energiei Termice Bucureti

Str Cavańi Vechi nr.15, sector 3

Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari

Calea Victoriei nr.83-85, sector l

Referitor la adresa dvs. nr.73431128.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

Q 1564405/06.10.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10192/09.l0.2017 prin care

solicitaţi emiterea avizului de specialitaie pentru intervenţia asupra arboriłor situaţi

în curtea imobilului nr.83-85 Calea Victoriei, Ia verificarea efectuată pe teren, în

data de 20.ll.20t7, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Cnrte interioara iniobil 83-85 Calea Victoriei, adiacen t Centra!ei termice

-3 ex Fraxinus sp. (frasin) ® 20-3Ocm h 13m-reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentełor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube maleriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) bitulpinal h 13m- eliminarea tulpinii care se

Q
sprijină pe Centrala termica i reducerea cu 1/3 din înälţimea coronamentului cu

eliminarea ramurilor uscate la tulpina verticală, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratomlui/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării

constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va

executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a

nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte).
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod poşta 050013, seclor 5, Bucureşti, Romána
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operaţiunior, respectarea prevederflor avizului şi a tehnologiei de execuţie atäierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 IaH.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îIafişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţareatuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4ex.

Director Executiv,
Sirn,ţana POPA

(

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c

o

prezentul aviz a íosi poslat pe site-uI PMB

pe data de —

4
-

c

o

5ex./29.01 .2018

Bd. Pegina EIs3beta nr. 47, cod poştal O513, seclor5, Bucureşti. flomânia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ.j:v:j Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10524, 12440/1566582, l583595/O.2tQD18

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, sector 4

Spre ştiinţă:

- Cimitirul Dămăroaia- Str. Neajlovului nr.96, sector 1

- Dlui - Str. Neajlovului nr.5, sector 1

Q
Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată la P.M.B cu

nr.1566582/13.1O.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10524/16.10.2017 cu
completările înregistrate la PMB cu nr.1583595/12.12.2017 i la DM cu
nr.12440/13.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat adiacent locului de veci nr.604(5), figura 4(G), pe
care îl deţine în cimitirul Dămăroaia-cf. Act concesiune nr.5573/02.08.1999, la
verificarea efectuată pe teren în data de 14.11.2017, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Adiacent Ioczdui de veci m-.604(5), Jîgura 4(G)

- 1 ex Picea sp.(molid) O 4Ocm, h 13m — reducerea cu cca lm din lungimea

Q
ramurilor de la baza coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietamlui legal

al terenului pe care se află arbońi (ACCU), evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal O513, sector 5, Bucureşb, Románia
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Precizăm că administratowł legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor
( inclusiv protejarea rănilor cu mastic), în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
art. 6, pct 8 din Anexa nr. ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — ]ex.

p. Director Executiv,
Simona-1\jlariana POPA

Ą.. %ś

Întocmit: Inspector Lurniniţa CRISTESCU,

( 4ex./29.01.2018

o

o

prL!znIul aviz a fosL postat pe si(c-uI PMB /
l)tIuĂa .ań)oriJn.sonsuiialt/a\zQ_arbońinconsutare.php, pc daiu tie Oí 2L2ĺt
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11084, 11614, 100,577/1571807, 1576013,1588683, 1593016/ í22 0L2018

CĂTRE,
Dna

Referitor la adresele dvs. înregistrate la P.M.B cu nr.1571807/31.10.2017,
1576013/13.11.2017 şi la Directia de Mediu cu nr.11084/01.11.2017,
11614/14.11.2017, cu completările înregistrate şla PMB cu nr.1588683/08.01.2018,
1593016-23.01.2018 şi la DM cu nr.100-09.01.2018, 577-25.01.2018, prin care

o solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea imobilului nr.53, str. Virgiliu, la verificarea efectuată pe teren, în data de
29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglemen(area şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul locatităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.53 str. Virgtliu, lateral stânga acces, lipit de gardul dintre irnobihil
nr.51 -53

o

-1 ex Prunus avium (cire) 3Ocm h 8m, uscat 70% (vegeteaza doar în
treimea superioară a coronamentului), înclinat 25° spre clădire, în pericol de
prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborele,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuń de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea pomului fructifer uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ob1igaia plantării
unui pom fructifer, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă
(pńmavara sau toamna anului 2018), potrivit Angajamentului de plantare nr.11084,
11614, 100/1/23.01.2018.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obłigaúa de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

Đd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3, sector 5, Bucureşii, RomânĚa
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P.M.B, în vederea veriftcării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare- Iex.uscat 70%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex.129.01 .2018

o

o

prezentul aviz a íost postat pe sile-uI PMB n /
pe dala de Qf i C ĺ. 2oĺ

Bd. Regina EEsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
•r Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11618/1576056/ 1Ă)2_.-2018

CĂTRE,
ADMINISTRA 714 DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari
Str. Ştefan Soika nr.29, bl. 19, sc.C, sec[or 1

Q Referitor la adresa dvs nr.15459/08.1 1.2017, înregistra[ă la P.M.B cu nr.
1576056/13.11.2017 şi la Direeţia de Mediu cu nr.11618/14.11.2017, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea Asociaţiei de proprietari bl. 19, str. Ştefan Stoika
nr.29, de emiterea avizułui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
pe spaţiul afereni blocului sus menţionat, faţă-spate scara C ‚ la verifIcarea efectuată
pe teren, în data de 10.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiücată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă scara C', lateral stânga acces

-1 ex Prunus sp.(corcodu) (33Ocm h 12m, înclinat 40° spre parcare i aleea
de acces bloc, în pericol de prăbuire.

O
Spaţiul verde spate scara B

-1 ex Acer sp. (arţar) (3 3Ocm h 7m ‚ prezintă cretere torsionată i scorbură la
colet şi pe h 1,3m trunchi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaii1or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânär.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
penlru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametruł trunchiului de minimum 7cm şi

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucure$i, flomănia
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înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deficitare în vegetaţie
din sector i pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ob1igaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menţionam ca în vederea emiterii avizului de defriare a arborilor uscaţi situaţi
pe spaţiul verde din spatele scarii C, Asociaţia de proprieari va reveni cu cerere
după pomirea în vegetaţie a arborilor (Iuna aprilie —mai) în vederea stabilirii
procentului de viabilitate a acestora.

Deasemenea în vederea avizarii defriării arborelui situat deasupra
conductorului de evacuare a apelor uzate de la scara C, Asociaţia de proprietari va
prezenta la Direcţia de Mediu, adresă Apa Nova din care sa rezulte ca arborele
împiedica buna funcţionare a acestei reţele.

Asociaţia de proprietari obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aflşeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU. O
5ex./29.0l.2018

ť ĆLĹ ‚‘Ć

pwzentul aviz a fost poslat pc silc-ul PMB 2 / vV W/
pc data dc
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11850/1578351/ &2Á12018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA UNITA ŢILOR DE INVĂŢĂMANT PREUNIVERSITAR ŞI

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)
Bdul PoligraJîei nr.4

Spre ştiinţă:
- Lieeul Dimitrie Paciurea
Str. Băiculesti nr.29, sector 1
-ADP sector 1
Bdul Poligraflei nr.4

O
Referitor la adresa ADP sector 1 nr. 15309/20.11.2017, înregistrată la P.M.B cu

nr. 1578351/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11850/22.11.2017, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea liceului Dimitrie Paciurea, de emitere a avizului
de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului 29 str.
Băicu1eti, la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.01.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiücańle şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizărn:
Curte imobil nr.29 srr. Băiculeşti, spate clädire, spre reţeaua de distribuţie gaze
Toaletare:

-7 ex Populus sp.(plop) ® 30-4Ocm, h 14m-reducerea cu 112 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

O pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, specia Populus

având lemnul de esenţă moale.

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
-2 ex Populus sp. (plop) ® 30-35cm, h 14m, uscate 50-70%

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratomluiiproprietarului legal
al terenului pe care se află arborii ‚ evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 7ex. arbori tineri tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtile
unităţilor pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă (primăvara sau
Ĺoamna anului 2018).

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

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor (inclusiv protejarea rănilor cu mastic),
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —7ex.
Defrişare — 2 ex. tiscate 50-70%

Đirector Executiv,
SimonaMariana POPA

o
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( Gex.29.0ĺ.2018

prczeniul aviz a fost postat pe site-ul PMB
eonsultait.php pe daU de ( 2ö/Ş
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
rirri

e Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12015/1580118/ Üt1L .2018
CĂTRE,

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni-Direcţia Tehnică şi Veriflcare lnvestiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Spre tiinţă,
ADP sector 1
BduI Poligraűei nr.4
Dna

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr. 15518/23.1 L2017, înregistrată la P.M.B
cu nr. 1580118/27.11.2017 şi Ia Directia de Mediu cu nr.12015/28.1 1.2017, prin care
ne transmite spre solutionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui uscat situat în plantaţia de aliniament
a strazii Pompiliu Eliade, în dreptul imobilului nr. 2- Hotel Venezia, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.01.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Piaţa Mihail Kogălniceann, în dreptul Hotelului Venezia
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei

-1 ex Ulmus sp. (ulm) Q 4Ocm h 13m ‚ uscat 100%, existând pericolul

Q
prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei sectorului 5, cu aplicarea

prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului

Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, ‚ în alveola rămasă liberă în
urma defrişării, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018)
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respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

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

Menţionăm că pe str. Pompiliu Eliade nu sunt plantaţi arbori în aliniament
stradal.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare-]ex. uscat IOO%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

t)

\! v

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
9 6ex./29.Oĺ.2018

‚ (

prezenlut avii a îost postat pe siIe-ul PMB
pe data de 3 L Q ( 2VÍP
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jj PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12083/1580219/ 0122018

CĂTRE,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureti

Str Foiom1ui nr.3, sector 1
Spre ştiinţă:
-Dna

-ADP sector 1
Bdul Poligraflei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.15187/24.1 1.2017, înregistrată la P.M.B cu
nr.1580219/28.1 1.2017 şi a Direcţia de Mediu cu nr.12083/29.11.2017, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent cladirii
Centrului de Educaţie i Ingrijire Zebra Zou din Calea Floreasca nr.165 (incinta 505
Satul Copiilor Bucureti)-zona amenajata cu aparate de joacă pentru copii, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.01.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Spaţiul verde lateral dreapta clădire, spre str. Ţărrnului, wnenajat cu aparate
de joacă pentru copii
Toaletare:

-4 ex Populus canadensis (plop) f2 40-8Ocm, h 14m - reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń,

specia Populus având lenmul de esenţă moale.

-2 ex Ulmus sp. (ulm) 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-1 ex Populus canadensis (plop) Ç 6Ocm, h 14m (ex. din centml grupului de

3ex. Populus), înclinat 25° spre ex. Populus din vecinătate, prezintă scorbură pe

trunchi la h 0,3m cu deschidere 0,5m i cilindrul central putred cu urme de carii.
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
mcnţionat în perioada optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plan[ărilor în compensare. ln caz con[rar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —Őex.
Defrişa re — I ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mätiana POPA

- Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Ţ2 6exJ29.01.2018

prezentul aviz a íost postal pe siIcuI PMB
pc data dc ţ C
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12352, 422/1582855, 1592485/ ťŮWLOi8

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3
Spre ştiinţă,
D1.

Referitor Ia adresa dvs. nr.52074/06.l2.2017 înregistrată la P.M.B cu
nr.1582855/08.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.l2352/1l.12.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare dlui şi la adresa dlui înregistrată Ia
PMB cu nr.1592485/19.0l.2018 şi la DM cu nr.422/22.0l.2018 prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului nr.8, str. Emanoil Porumbaru, la verificarea efectuată pe teren, în data de
29.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi cômpletarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme1e de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte irnobil nr.8 str. Einanoil Porwnbani, lateral stônga acces, lipit de gard spre
trotuar

-1 ex Tilia sp. (tei) ® lOOcm h lSm, prezintă urme de carii la colet i scorbură
pe trunchi la h 2,Sm cu deschidere 0,5m cu cilindrul central putred.Arborele a ridicat
dalele din curte şi a dislocat ş înclinat gardul spre trotuar, împiedicand închiderea
portii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborele,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
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(primavara sau toamna anu1ui 2018 ) în curţile imobilelor pe care Ie aveţi în
administrare.

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

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

%4
\

Întocmit: Inspcctor Luminiţa CRISTESCU.
5ex./30.01.2018

o

prtzeniul jviz a íosi poslat pe site-uI PMB J
Iiii p ://ww
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞŢI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12157/1580780/ 2018
CĂTRE,

Fundaţia coa1a Internaţională Libaneză
• Cambridge School of Bucarest
• Calea Dorobanţilor nr.39, sector 1

Referitor la adresa dvs. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1580780/29.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.12157/04.12.20l7 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.39

Q Calea Dorobanţilor, la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a

ö inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modiücarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Curte irnobil nr. 39 C'alea Dorobanfilor
Toaletare:
Parcare lateral dreapta acces, lôngä cabină poartă

- 1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 4Ocm, h 13m -reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Parcnre lateral dreapta acces, lângă cabină poartă

- l ex Tei sp (tei) O 3Ocm, h l2m, uscat 70% prezintă scorburi pe trunchi cu
lipsa cilindrului central existând pericolul prăbuirii.
Spaţiul verde faţă lateral stânga, iângă clădire

-1 ex Sophora sp. (sacâm) ® óÜcm h 14m, prezintă scorbură Ia colet cu Iipsa
cilindmlui central, existând pericolul prăbuşińi.

Curte interioară, lateral stônga clădire, üpit de gard
-1 ex Populus canadensis (plop) O lOOcm h 16, înclinat 20° spre imobilul

vecin, prezintă scorbură la colet i pe tmnchi i urme de carii, existând pericolul
prăbuşirii.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009. în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
a 13 arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie. Q

Arborii se vor preda Direcţiei de Mediu în vederea plantarii în Campaniile dej
plantare din primavara sau toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare
nr.1 215711/01.02.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare-Iex.
Defrişare- 3ex.din care ]ex. uscat 70%

p. Director Executiv,
Sim a-Mariana POPA

o
« 4.-• c

Intocmit: Inspector Luminita CMSTESCU.
4eç./0I.02.2018

prezcntul aviz a fosi poslai p siie-uJ PMB
i ( O 2-ć IIitIp://wwwprIIbroRn%titucii/prilllańa'cIirtLiiĺĹlirecIia iitdiu/avizc_aitori_inconsuItarcJavize_arhori_in_cnniiIiarepIip. Jaa de (
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Ad,ninistrrnia Cimižirekr şi Crenrntoridor Umane

Jntr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre şrünţă:
- Cimitiruž Străuleşti 11, Şos. Odäi nr. 471, sector 1
- D-nzd ‚ Str, Soldat Petre Tina nr. 6 sector 3

Urmare a adresei domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1597087/06.02.20 18
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 913/07.02.2018, prin care solicită emilerea avizului de

ç:b specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul Străuleşti 11, în perimetrul
locului de veci nr. 85 din Fig. 86 aflat în concesiunea doamnei ‚ conform Actului de
concesiune nr. conform foto transmis de Adininistraţia Cimitirului Străuleşti 11,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex.Acer negundo (arţar) ® 4Ocm, h cca lOm, 12m, situat în perimetrul Iocului de
veci (spate cruce) — prin amplasament împiedică înhumarea

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua în regim de urgenţă prin
grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor funerare din jur.

Pentru reparasea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

3 specie, în Cimitirul Străuleşti 11, în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2018).
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil P.M.B, în vederea
veriftcärii în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.
4 din acelaşi act normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sirn ona-Mariana POPA

Red: TB/3 etIO&022018
“j a

pítzntuI aviz a (ost poMat pc silc-uI PMB t LJi?Í

i p //
- pn h .1 O/fl l i 11] Ii /pľi I l iariĹdW íĽçli 1(1 iri tia_ddi u/avi
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jŢflr‚‚ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI[jVjJ
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘‘
Direcţia de Mediu

Nr. i)OE /C2I oĺ8

CĂTRE,
D1.

Spre ştiinţă
Ambasada Egipt
Bdul Dacia nr.67, sector J

Urmare a condiţiilor meteo nefavorabile din seara zilei de 14.02.2018 pe bdul

Dacia, din curtea imobilului nr.67 s-a prabuşit un arbore spre carosabil afectând

gardul imobilului, reţeaua de gaze şi instalaţiile aeriene stradale.

Având în vedere cele menţionate mai sus ne-am autosesizat şi în urma

veńťicării în teren s-a constatat ca in curtea imobilului unde îşi are sediul Ambasada

Egiptului sunt şi alţi arbori care necesită inten'enţii, motiv pentru care în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravitanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Curte imobil nr.67 bdul Dacia
Toaletare:

Reducerea cu 112 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

3 frăngerea şi prăbuşirea de ramuri

-3 ex Ailanthus altissimsa (oţetar) Q 3Ocm. h 12m

-1 ex Platanus sp.(platan) ® 8Ocm, h 16m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajärii

acoperişului cłădirii.

-1 ex Populus canadensis (plop) ® 5Ocm, h 13m

-1 ex Morus sp.(dud) ® SOcm, h 12m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
-1 ex Populus sp.(plop) Q 4Ocm, h 8m, trunchi fără coronament, uscat 95%

cu ciuperci saproťite

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod paştal Q5l3. şeçtor5, Bucureşli, România

ToI: 021.305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa ĺ Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081128.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat )
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ohligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului nr.67 bdul
Dacia, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —6ex.
Defrişare —] ex. uscat 95%

o
p.Director Executiv,
SimonaA\lariana POPA

ĺ /P

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./l5.02.2018

prezenul aviz a íosI postal pe site-ul PMH
hup://www.piiih.ro/insiitutíilpri uańa/đircctiiidirecIia iieJiuivizijirboii_ineonsuIIarc/avii.c_arhori_in_consuItare.php. pc dwa dc ‘2č /.f)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 271/1591008/

CĂTRE,
ADMINISTK4 HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4

Spre ştiinţă:
-Dna

-Asociaţia de proprietari
Calea Dorobanţilor nr.20-28, bl. 11, sector 1

Referitor Ia adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1591008/16.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.271/17.01.20t8, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.20-28 Calea Dorobanţilor, lateral stânga bloc spre imobilul nr.30 Calea
Dorobanţilor, la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.01.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaüilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curtea irnobilului nr.20-28 Calea Dorobanţilor, lateral stânga scara A, spre irnobilul
nr.30 Calea Dorobanţilor
Toaletare:

- 3 Morus sp.(dud) (3 15-35cm, h 10-12m- reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi produceńí de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajărií

faţadei clădińi nr.30.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constnicţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibml biologic aJ acestora (cu excepţia eliminärii ramurilor uscate şi
frânte).

64 Regina Elişabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Pomżnia
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tebnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
Éuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitaĹe 2 ani de la data emiterii.
Toaietare —3ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
‘ĺ'v,z 6exJlS.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB n ( Epe data de ŕ J ‘U Ć
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare U rbană
Direcţia de Mediu

Nr. 272/1590921/
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdzd PoligraĄei nr.4

Referitor Ia adresa dvs.nr.357/I 1.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1590921/16.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.272/17.01.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în plantaţia de aliniament a străzii Vasile Gherghel, în dreptul imobilelor nr.39, 107,
la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.01.2018 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilannl localităţilor cu
modificarile şi completarile ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniarnent stradal irnobil nr.39 str. Vasile Gherghel

-2 ex Tilia sp. (tei) Ç25 40-8Ocm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniwnent stradal imobil nr.39 str. Vasile Gherghel

-1 ex Acer sp. (arţar) ® 4Ocm, h lOm, prezintă scorbură la colet i pe h lm

trunchi cu lipsa cilindrului central, în pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsurí de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel:

-Ĺoaletarea se va executa conform arĹ.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că ADP sector 1, administrator legal M terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea prevederilor avizului,

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucuroşt, Romănia
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respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul Ĺrunchiului de minimum 7cm şi
înälçimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în
urma defrişării, în perioada optimă (primăvara sau toamna anului 2018), respectând
HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor sradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea lucrărilor de planare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil
P.M.B, în vederea verifîcăńi în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi acl normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —2ex.
Defrişare —] ex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺş)s ş ‘;

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 5ex./15.02.2017

prczentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB j9. 0 2httpi/www.piitb.roiinsiituii i/pńriuiri&diwcüiidi,ectia_ittediu/avize_arboń_in_consullare/avizej,rhońj& cnnnliare.php, pe daia de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.424115922661 2,G 022018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdul Regina Elisabeta nr.16, sector 3

Spre tiinţă,
Dna

Referitor la adresa dvs. nr.2213/17.Ol.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1592266/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.424/22.01.2018 prin care ne
transrniteţi spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de
speciatitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în curtea imobilului nr.18,
intrarea Gliei, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.01.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificańle şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 18, intrarea Gliei, lateral stânga-faţă clădire

- 3 ex Robinia sp (salcâm) Çi 20-3Ocm, h 12-13m ‚ uscate 100%, existând
peńcolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului legal al terenului pe care se află arbońi, evacuându-se masa

lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea

condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3ex.
arhori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat sau în alte locaţii pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal asooi 3, sedor 5, Bucureş, România
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P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf art.4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 3ex.uscate 100%

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 5ex./15.02.2018

prezentul aviz a ínst postal pe sile-ul PMR
httpí/www, prtth.ro/instiÍuűUprittiada/tHreetii/directa, nedWiavize_aitońjn_eonsultanYavize_arbori untiItaw.php, pe data de

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA o

o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.550115930041 2018
CĂTRE,

Dna

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.1593004/23.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.550/25.01.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.70, str. Lugoj, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.01.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate curte imobil nr. 70, str.Lugoj:

- 1 ex Juglans sp (nuc) ® 30cm, h lOm — reducerea cu 1/3 din înătţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărń producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarärü construcţülor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
ecbilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — ]ex.

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‚ Întocmit Inspector Luminita CRISTESCU.

L)Ąf4NI
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
$‘ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 628/1594002/ 2GO018

CĂTRE,
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4
Spre tiinţă,
E-Distribuţie Muntenia SA
Bdul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1

Referitor Ia adresa dvs nr.562/19.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.

1594002/26.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.628/29.01.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea E-Distribuţie Muntenia SA din bduł Ion
Mihalache nr 41-43, de erniterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor rasańti spontan langă Postul de transformare subteran-PT 594, situat langä
Muzeul Tăranului Român, str. Monetăriei x os. Kiseleff, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 31.01.2018, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Domeniul public adiacent Postului de transfomzare subteran-PT 594, arbori răsăriti
spontan lipiţi de peretele PT-ului, pe care îl afectează.

-2 ex Morus sp. (duzi) multitulpinale, h 6-8m
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aved obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzätoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deücitare în
vegeetaţie din sector, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal Q5I3, sectar5, Bucureşű, Ramânia

Tel: 0213055500
hltp://www.pmb.ro



La finalizarea [ucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
- 5ex.It5.0220t8c ç

o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.629/1594005/ 2. 02— .2018

CĂTR E,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajřei nr.4
Spre tiinţă,
DI.

Referitor la adresa dvs nr.442/t9.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1594005/26.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.629/29.01.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dlui de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat, pe spaţiul verde aferent blocului C 12 str.
Abrud, la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.01.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureş[i
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde aferent blocului C12 str. Abrud, faţă bloc

-1 ex Thuja sp. (tuia) Q 25cm h 4m ‚înclinat 45° de la h 2m, în pericol de
frângere i präbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deficitare în vegetaţíe
din sector i pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă
optimă (primăvară sau toamna anului 2018).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad paştal O513. sedar5, Bucureşti, Ramánia

TeI: 021.305.5500
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa ĺ la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Întocmit: Inspector Lurniniţa CRISTESCU.
( 5ex.115.02.20t8 o

o

prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
pe data de 2 3 02. 2/Ş

p.Director Executiv,
Simona-Mariana POPA o

o

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cDd paştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Románta

Tet: 021.3055500
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Spre ştiinţă:
-Dna

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINJSTRA ŢIA DOMENJULUI PUBĽC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4

Referitor la adresa dnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1594355/29.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.659/30.01.2018, prin care solicită
emi[erea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe spaţiul
verde aferent vilei nr.9, str. Somesul Rece nr.2, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 31.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Spaţiul verde aferent vilei 9 str. Someşul Rece nr.2, vizavi de irnobilul nr.21B, str.
Sonieşul Rece:

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) (3 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi produceńi de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajăńi

faţadei clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, evacuâiidu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene i degajăńi faţadei clădińi.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este räspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Ed. Regna Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sodors, Bucure$, Rcmánia

TeI: 0213a5.55.00
http://www.pmb.ro
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locatarilor.
Prezentul aviz are terrnen de
Toaletare — lex.

p. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./15.02.2018

o
o

prezentul aviz a fost postal pe sile-uI PMB
Ii II //ww W p I l 1,. m/i I' ( t LIl i i/pri IIIa riald i wtj i/di we ti niedi u/av i ze_a±oń i n eonsultawia v i ‚e arhori in ctlnsu I tare. piţ. pe data de 2 Q 2 ej ŕf

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

Dna are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, la avizierul vilei sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 05C013, sector 5, Bucurti, Pomânia

TeI: 021,30555.00
hţtp://www.pmb.ro



tv

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 739Il595219I7Ű2 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrafiei nr.4
Spre şiiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs nr.691/26.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1595219/31.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.739/01.02.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru inten'enţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii Elena Clucereasa, în dreptul imobilului nr.95, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adnúnistrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completańle ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniament stradal, iinobil nr.95, str Elena Clucereasa
Toaletare:

- 1 ex Acer sp (artar) O 3Ocm, h 12m, viabil- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajăńi

instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, teŁO2l/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă penru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarăńi construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeńene i degajăńi faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaüilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamxa), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăňi ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclar5, Bucureştż, Ramánia

TeI: 021.3Q5.55.0O
http:flwwwpmb.ra



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

Menţionăm că aveţi obligaţia completarii alveolei libere din aliniament, din
dreplul imobilului nr.95 str. Elena Clucereasa, prin plantarea unui arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzâtoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (primăvara sau
toanma anului 2018).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — lex.
Plantare-lex.

Direetor Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺĺŞ0
m

i\ -9 •‘Ji
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

5ex./19.02.2018

pwzeniul aviz a fni pnsial pe siie-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 849/159671O/2C12O18

SCĂTRE,
D1.

Spre tiinţă,
AĐP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

j

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.969/05.02.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1596710/05.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu eu nr.849/06.02.2018, prin eare ne
transmite spre soluţionare eererea dvs.de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.22, str. Av. Iuliu Tetrat, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologie pentru eare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealităţilor, modifieată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.22 str Av. Juliu Tetrat, lângă gard spre trotuar:

- 1 ex Juglans sp. (nuc) Çi 3Ocm, h 12m, înclinat 25° spre imobilul nr.20 —

reducerea eu 1/3 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau aecidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va exeeuta prin grija adnńnistratorului/proprietanilui legal
al terenului pe eare se află arborele, evaeuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloea
eăile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pet. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
exeeuta în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor useate şi
frânte).

Precizăm eă administratorul-proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

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

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.m



operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In cazul în care doriţi defrişarea exemplarului sus menţionat, vă veţi adresa la
Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37,
clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023 sau 3142866.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — Iex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

9 MÄ%

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./1 9.02.2018

prezentul avíz a fosI posta( pe síte-ul PMB
‚ttpJ/wwwptttt nJirtstitttii/priittaria/tIiieciii/diiectia_ inediu/avizc_arboriin_consulture/avii&arhori_in_eoitsultawpltp, pe data de 2-. .0?.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 894/1596822/ 2012O18

CĂTRĘ
DI.

Spre tiinţă,
Asociaţia de proprictari
Str. Av. Ştefan Sănătescu nr.44, sector 1

Q Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1596822/06.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.894/07.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.44, str.
Av. Ştefan Sănătescu, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte bnobil nr.44 str. Av.Ştefan Sănătescu, lateral dreapta clădire

- 1 ex Juglans sp. (nuc) 4Ocm, h 13m, în declin biologic avansat, înclinat

25° spre imobilul nr.42, prezintă ciuperci saproflte la colet — reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi

produceńi de pagube materiale sau accidente prin prăbuirea arborelui.

Curte inzobil nr.44 str. Av.Ştefan Sănătescu, spate clădire
- 1 ex Juglans sp. (nuc) Ç3 4Ocm, h 1 3m, în declin biologie avansat ‚ înclinat

200 spre imobilul nr.48, prezină ciuperci saproflte pe arpanĹe — reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi

producerii de pagube materiale sau accidente prin prăbuirea arborelui.

Lucrarea avizatä se va executa prin grija administratoruluilproprietaniłui legal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
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are obligaţia, ca imediat
la avizierul blocului sau într-un loc

valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./19.02.2018

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

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

In cazul în care doriţi defrişarea exemplarelor sus menţionate, având în vedere
declinul biologic al arborilor, vă veţi adresa la Direcţiei pentru Agricultură a
Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10,
sector 4, telefon 021/313.80.23 sau 021/314.28.66.

Asociaţia de proprietari/dl, după primirea
avizului să îl afişeze, în xerocopie, vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de
Toaletare — 2ex.

prizcntul aviz a fost postat pe silc-uI PMB 2 2c(
tt Ip //?v w pn h ro/I flt I ( u ti /pi l III II I 1(1' ÍLL I i i/di [LL ha riicdi u/a i 1.L ‚rt,ori,, I fl .‚I,ofl %u l t irú I I /L arhori Ifl L on%ti Lt n. php p data đt “

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cođ poştat 050013, sector 5, Bucureştt, flomânia

Tet: 021305.55.00
http:J/www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULU BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Ambasada Federaţia Rusă

Ş os. Kiseleff nr.6, sector 1
Reprezentant- D1. Korovnikov Gennady

Spre ştiinţă:
- Scoala Ambasadei Federatia Rusă
Str.Gheorghe Brătianu nr.54, sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la RM.B cu nr. 1596813/06.012018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.898/07.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor, situati în curtea imobilului nr.54,
str. Gheorghe Brătianu, la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a
inventariat următonil material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Curte irnobil nr.54, str. Gheorghe Braüanu
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirilor.

Adiacent garaj
-8 ex Tilia sp. (tei) 3Ocm, h 13m

Lateral dreapta alee acces

-5 ex Fraxinus sp. (frasin) ® 3Ocm, h 13-14m

-2 ex Tilia sp. (tei) Ç. 3Ocm, h 13m

Adżacent teren sport

-2 ex Robinia sp. (salcâm) ÇZi 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitäńi producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri

Lateral sală sport

Nr. 898/15968ĺ3/2é üO18

-2 ex Juglans sp. (nuc) ® 3Ocm, h 13m

-3 ex Robinia sp. (salcâm) Çi 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/2 din înălţimea

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cad çcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri

-3 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 13-14m
Loc cu aparate joacá copii

-6 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 13-14m
-2 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 30-5Ocm, h 13m

-1 ex Malus sp. (măr) ® 3Ocm, h 8m înclinat 25°
Defrişare şi scoaterea rúdňcinilor:
Lateml dreapta alee ac'ces

-1 ex Aesculus hippocastanum (castan) ĺOOcm, h lSm, prezintă numeroase

scorburi pe trunchi i arpante cu lipsa cilindrului central, existând pericolul
prăbuirii.

Lateml sală sport
-2 ex Sophora sp. (salcâm) 3Ocm, h 14m, uscate 90-100%, acoperite cu

]iane (sufocate), în pericol de prăbuşire.
Loc cu aparate joacă copii O

-1 ex Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 14m. uscat 95%, acoperit cu liane
(sufocat), în pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal
& terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, as[fel

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de pro[ecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de rcpaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbor[lor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avcţi obligaţia plantării a 9ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametr& truncbiului de minimum 7cm şi
înălţirnea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
mentionat sau în alte uni(ati pe care le aveţi în administrare (Cmitirul Sovietic,
Ambasadă, etc), în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018),
potrivit Angajamentului de plantare nr.898/1/ 20.02.2018.
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —34ex.
Defrişare — 4 ex, din care 3ex.uscate 90-IOO%

din Anexa l la
Mediu din cadrul
In caz contrar se

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

9W 4p

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex120.02.2018(

prezcntul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştat 05C013, sector 5, Bucureşti, Románia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

j1J / OL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdul Regina Elisabeta nr.16, sector 3
Spre tiinţă,
D1.

Referitor la adresa dvs. nr.5786/07.02.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu
cu nr.1043/13.02.2018 prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui
de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului nr.3A, str Popa Savu, la verificarea efectuată pe teren, în data de
16.02.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modďicată şi completată cu Legea nr.47/20 l 2 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 3A str. Popa Savu, lateral stánga clădire spre imobilul ;ii 3

- ĺ ex Juglans sp. (nuc) Ç 3Ocm, h 12m — reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi din lungimea ramurilor care afecteaza clădirile cu eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin prăbuirea arborelui.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruluiiproprietarului legal
al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa 1e,moasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 1043/
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operaţiunilor, respectarea prevederilor a'izu1ui şi a tehnologiei de execuţie a'
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In cazul în care doriţi defrişarea exemplarului sus menţionat, vă veţi adresa
Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37,
clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021/313.80.23 sau 021/314.28.66.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/n 3

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex119.02.2018

prezentul aviz a íost postal pe sile-ul PMB ‚ 2crIii ip://www.piiibrn/inti tutii/ţ)ti IIUIl]&Ĺli reLtii/direcIizt_Itieji u/ayj,c_arhorj_jn_consultare/avize_;irbuń Ínennsultare .php. pe daia de k'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţţJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 1045/1598697/ 26.022018

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.1391/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598697/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1045/13.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii Carpenului, în dreptul imobilului nr.25, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniarnent strada l irnobil nr. 25 str. Carpenului

-1 ex Tilia sp. (tei) ® SOcm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintä
scorbură la colet i pe h lm trunchi cu lipsa cilindrului central i parţial cilindrul
central putred, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(pńmăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă
Iiberă în urma defrişării în vederea completării ałiniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente deflcitare din sector), respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5Ę din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B. în vederea veriiicării în teren a plantărilor în compensare. In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 4xu19.02.2018

o

o
o

prezentul aviz a lbst pnstal pe site-uI PMB
htip://wwwpinbro/instutii/priiiari&directii/diwcia,. iiediu/avize_arhoń_inconsulutre/avize_arhorijnennsultare.php, pe daIa de 2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1046/1598698/ 2ŰZ2O18

CĂTRE,
ADMINISTRA HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJřei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.1392/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598698/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1046/13.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asujra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii Fagului, în dreptul imobilului nr.56, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/200? privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scaaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Aliniwne,zt stradal ünobil nr.56 str. Fagului

-1 ex Tilia sp. (tei) ® 8Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă Iipsa
scoarţă pe h 1 ‚5m, urme de carii i ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuşińi.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasâ

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum ?cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă
liberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente deűcitare din sector), respectând HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c_-ŕ-ve& ŕx.h19.02.201 8

prezentul aviz a íost postat pe site-ut PMB
pe data de O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.1390/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598700/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1047/13.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de speciatitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
p1antaia de aliniament a strazii Carpenului, în dreptul imobilului nr.13, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Alhzirnnent stradal imobil nr.]3 str Carpenului

-t ex Tilia sp. (tei) Ç2.$ 3Ocm h 7m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
scorbură pe trunchi la h 1,8m trunchi cu lipsa cilindrului central ‚ existând pericolul
frângeńi i prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorasea constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantăńi de material dendrologic tânăr

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(pńmăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă
liberă în urma defrişării în vederea completării aHniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente dďicitare din sector), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

Nr.1047/1598700/ 2O22O18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureşti, Románia

TeL: 021 .30555.00
http:/www.pmb.ro



La ňnalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4x./ 19.02.20 18
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1048/1598703/ 2O22O18

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.1406/07.02.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1598703/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1048/13.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii Smochinului, în dreptul imobilului nr.2, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată
şi completată cu Legea nr.47/2012 ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:
Aliniament stradal miobi ‚zr.2 str Srnochimtlui

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) Q 3Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
scorbură pe trunchi la Fi 2m cu Iipsa cilindmlui central, existând pericolul frângerii i
prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantăńi de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(pńmăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă
Iiberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex, în alte
aliniamente deflcitare din sector), respectând HCGMB nr. l 14/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

Bd. Reghia Elisabeta nr 47. cad poştal 050013, seçtar 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.3055500
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa ĺ la
H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
RM.B, în vederea verificării în Ĺeren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf art.4 din acelaşi act norrnativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteíii.
Defrtyare-] ex.

Đirector Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
%.%‚ý:. ç 4x./19.02.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr.1050/1598704b&02-2018

CĂTRĘ
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei ‚zr.4

Referitor la adresa dvs nr.1409/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598704/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1050/13.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii Arţarului, în dreptul imobilului nr.29, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următonil
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiűcată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Alinianzent stradal inzobil nr.29 str. Arţarului

-1 ex Sophora sp. (salcâm) ® 3Ocm h 7m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
numeroase scorburi pe trunchi cu lipsa cilindrului central ‚ existând pericolul
prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diameĹrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă
liberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente deűcitare din sector), respectând HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Romána

TeI: 021.30555.00
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Director Executiv,
Simona-Marianana POPA
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pwzentul aviz a fost poslat pc silc-uI PMB
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are Ĺermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-lex.

d

p
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Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
v k5x119.02.20l8
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generala Dezvoltare Urbana
Direcţia de Mediu

Nr.1O51/1598678/

CĂTRE,
ADMJNISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4
Spre ştiinţă,
Dna

Referi[or la adresa dvs nr.l365/07,02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
t598678/12.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1051/13.02.2018, prin care
Éransmiteţi spre solu;ionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii Av. Maior Petre Creţu, în dreptul imobilului nr.25, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:
Alinianzent stradal imobil nr. 25 str.Av. Mr. Petre Creţu

-1 ex Acer sp. (arţar) O 3Ocm h 7m ‚ înclinat 35° spre carosabil, existând
pericolul prăbuşirii.Arborele împiedică circulaţia auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Ierrmoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuń de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea consinicţiilor din jur şi a reţełelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 cc
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzätoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă
liberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex, în alte
aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013. sector 5, Bucuroşti, flomânia

TeI 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data em.iterii.
Defrişare-1 ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5xJ19.02.2018

o
o

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB 1 Ű2 2V&P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.1396/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1598688/12.02.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.1054/13.2.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat pe domeniul public la intersecţia str. Lămâiului x str.
Carpenului, la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:

Spaţiul verde-platbanda str. Lămâizdui x str. Carpenxdui, partea cu nurnere pare
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

-1 ex Acer sp. (arţar) O 4Ocm h 12m ‚ în declin biologic avansat, prezintă scorbură la colet
cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie,pe 1atbanda sus menţionată ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna
anului 2018) următoare defrişării.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcărü în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ť 4ex./19.02.2018

Nr. 1054/1598688/ ot

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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÷
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ľ:J Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘0' Direcţia de Mediu

Nr.

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4
Spre tiinţă,
DL

Referitor Ia adresa dvs nr.1 192/07.02.2018. înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1598674/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1055/13.02.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea dtui de eniterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii
Roma, în dreptul imobitului nr.27, Ia Iirnită cu imobilul nr.29, Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 16.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completatä cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei
Alinianzent stradal imobií nr.27—29

-l ex Tilia sp. (tei) ® 6Ocm h 16m ‚ în decbn biologic avansat, prezintă
scorbură la colet cu lipsa cilindrului central i ciuperci saprofite, existând pericolul
prăbuşirii.

Aliniament stradal inzobil nr. 23-25
-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă

scorbură la colet i pe h lm trunchi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul
prăbuşirii.

Aliniarnent stradal irnobil ‚zr.23, lateral dreapta acces
-1 ex Tilia sp. (tei) O SOcm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă

scorbură ta colet cu lipsa citindrului central i parţial cilindrul central putred,
existând peńcolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

Bd. Pegina Elisabeta nr. 47, cod poştal Q513 sector 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021305.55.00
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pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018), în aliniament stradal ( 3ex. în alveolele rămase
Iibere în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 15 ex. în alte
aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare-3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana

2ő%s&
2!"

o
Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

C 5x./19.02.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

- Direcţia de Mediu

Nr. 1059/ ls98378/1.a&0l8

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bdul Regina Elisabeta nr.16, sector 3
Spre tiinţă,
DI.

Referitor la adresa dlui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1598378/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1059/13.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.43, str. Dionisie Lupu, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.02.208, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adrninistrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, modificatä şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte irnobil nr.43, str Dionisie Lupu, lôngă gard spre trotuarul străzii Artur
Verona:

- 3 ex Ailanthus altissima (oţetar) Ç3 30-4Ocm, h 13m — reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucure$i, România
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Lăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./19.02.2018

o
o

prezentui ovii a íosI pDIaI pe siti-uI PMB 2bflp:J/www.pmh pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

j Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

J•• Direcţia de Mediu

Nr.12O81/158O214/2'Út2O18

CĂTRE,
D1.

Spre $iinţă,
ADP sector 1
Bdul Poligrafiei nr.4

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.16153/24.11.2017, înregistrată la RM.B cu
nr.1580214/28.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.l208l/29.11.2017 prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea imobilului nr.37, str. Străbună, la verificarea efectuată pe teren, în data de
31.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Curte irnobil nr.37, str.Străbună

- ĺ ex Juglans sp (nuc) ® 3Ücm, h 12m — reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării

faţadei clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoru1ui/proprietaruui legal
“ al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca

căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul Iega al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5O33, seclor5, Bucureşti, Romăna
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tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În vederea obţinerii avizului de defrişare a exemplarului sus menţionat, vă
veţi adresa la Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei
nr.35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023 sau
3142866.

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

p.Dircctor Executiv,
Simona-Mariana POPA

č;

-1

•

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
/ 5ex./15.02.2018

‘t( ‚ľć,ťé' N

D

prcztmlul aiz a fíni polaI pc siw-uI PMB
ntediu/avize.arüofiJit.consuJiarc/avizc_arboń_in_conuItare.php, pc data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureştt, Románia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ý Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 844/1596338/LQ Ű2O18

CĂTRE,
DI.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1596338/05.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.844!06.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.8,
intrarea Sagna, la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018, s-a

Q
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti ‚ avizăm:
Toaletare: ( cf Cod Civil art 612, 613):
Curte irnobil nr.8, intrarea Sagna, lipit de gardul dintre imobilele nr.6-8

- 1 ex Ulmus sp. (ulm) ® SOcm, h 15m — reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării

acoperisului i faţadei imobilului nr.6.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruluUproprietarului Iegal
al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi

1J construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toanma), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul-propńetarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Jucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederüor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăieńlor, în eaz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05%l 3, sedar 5. Bucureş, Ramánia
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Având în vedere că nu se cunoaşte proprietarul imobilului nr.8 intrarea Sagna,
până la aflarea identităţii acesuia, potrivit . Cod Civil art 612, 613, puteţi
interveni asupra arborelui, prin reducerea ramurilor ce se intind peste proprietatea
dvs

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex ./19.02.201 8

premntul aviz a fost postal pe ste-ul PMB
pc data

o

o

Qr

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. lO44/l59E€4/č 2O18

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJřei ‘zr.4
Spre ştiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs.nr.1444/07.02.2018, înregistrată la P.M.B eu nr.
1598694/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1044/13.02.2018, prin eare ne

Q
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de ałiniament a
străzii A1ma ‚ în dreptul imobilului nr. 13, la verificarea efeetuată pe teren, în data
de 21.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologie pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adininistrarea spaţiilor
verzi din inrravilanul loealităţilor cu modifiearile şi eompletarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniamenţ stradnl, imobil nr. 13, str.Alnzay
Toaletare:

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) Çi 3Ocm, h 13m - redueerea eu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frngerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor; platbandă
-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12m, uscat 100%

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca eăile de aeces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi eonstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bueureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologie al acestora.

- defrişarea şi seoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea produeeńi de

Bd. Rena Elisabeta nr 47. d 4al 05W1 3, sedor 5, Bucureş. Romănia

TeI: 02130555.00
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evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic [ânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în prima
perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018) următoare defrişării.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancçiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —lex.
Defrişare —1 ex. uscat 100% O

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ç 5ex./23 .02.2018 o

Direetor Executiv,
Simona-Mariana POPA

prczenlut avil a fost poslal pc site-ul PMB
ţ)e data dc .ŁG ‘(%t(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021.305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Lî&J Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
‘iţŕ Direcţiade Mediu

Nr.1O49/15Ş%/ĹZO? 2018

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdzil PoligraJlei ;zr.4
Spre ştiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs nr.1418/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598706/12.02.018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1049/13.02.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în scuarul din str. ‚ în

Q dreptul imobilului nr.189, la veriflcarea efectuată pe teren, în data de 21.02.2018, s-a
inventariat următorii material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe Ĺeritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Scuarfaţă, imobil nr. 189, str izbiceni
Toaletare:

- 1 ex Quercus sp (stejar) ® 4Ocm, h 13m-reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate 45° spre carosabil i clădire cu eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frôngerea şi

prăbuşirea de ramuri ş degajării instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

(J luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Sd. Regina Eisabeta nr 47. cod pcştal 050013, sectnr 5, Bucureşi, Románia

TeI: 021.305.5500
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tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data erniterii.
Toaletare — ]ex..

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU. 0
C 5ex./23.02.20 1 8

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe dalad

o

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pDştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia
TeI: 021305.55.00
http;//www.pmb.ro



CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Po!igraJiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str.Jean Monnet nr.5, bl.5, sector 1

Referitor la adresa dvs.nr.1334/07.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1598681/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1052/13.02.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bl.5, str. Jean Monnet

nr.5, prin care solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra

Q
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, ła verificarea

efectuată pe teren, în data de 21.02.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiitor verzi de pe Ĺeritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal faţă bloc nr.5, str. Jewz Monnet nr.5, lateral dreapta clădire spre
inzobilul nr.5A

-1 ex Populus pyramidalis (plop) O SOcm, h 14m - reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc nr.5, str. Jean Monnet nr.5

(3 Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evităńi produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.

-3 ex Tilia sp. (tei) ® 3Ocm, h 13m

-4 ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 15m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc nr.5, str. Jean Monnet nr.5

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 13m, prezintă scorbură la colet cu lipsa

cilindrului central, lipsă scoarţă pe twnchi h lm cu cilindrul central putred i urme de

cańi, existând pericolul prăbuşirii.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1o52/1598681/ P..3.2018

Bd. Re*na Eksabeła nr. 47. cod poştal 05t013, seor 5. BuCUre5*i. Romănia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, te1.021/3t25J6,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a detedorăńi constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat ‚ în perioada optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.

Toaletare —ex.
Defrişa re — 1 ex.

o
Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

n Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex123.02.2018

prezcntul avlz a fosl poslal pi2 sitc-ul PMB ľ
pc data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1108/1599351/ ů2.Ú .2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdiil Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DI

Referitor la adresa dlui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1599351/14.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1108/15.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia

O de aliniament a străzii Av. Petre Creţu, în dreptul imobilului nr.71, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 21.02.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificańle şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniament strndal, imobil ;zr. 71, srr. Petre Creţu
Toaletare:

-2 ex Tilia sp (tei) Q 40-6Ocm, h 14m-reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării

faţadei i acoperiu1ui clădirii

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

() Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toanma), pentru a
nu ťi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminärii ramurilor uscate şi
frânte).

Precizäm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

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

TeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

pwzenlul aviz a íosI postal pe siIe-uI PMB
pe data de

o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex.I23.02.20ĺ 8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia Generală Dezvoltare Urbană

plantării de material dendrologic tânăr.

Direcţia de Mediu

Nr. 1111/1599343/ 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligrajYei nr.4

Referitor Ia adresa dvs nr. 1549/09.02.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1599343/14.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1111/15.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaia de aliniament a strazii Doamna Despina, în drepwl imobilului nr. 12-14, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 21.02.2018, s-a inventańat următoml

Q
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modiflcatä
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pstrarea alveolei:
Aliniarnent iinobil ;zt 12-14 str. Doamna Despina, lateral dreapta acces

-1 ex Tilia sp. (tei) Ç7$ 3Ocm h 12m prezintă lipsă scoarţă pe trunchi h 2m,
urme de carii i cilindrul central putred (suna a gol), existând pericolul prăbuşirii.

Aliniarnent imobil nr.12-14 str. Doamna Despina, lateral stänga acces
-1 ex Tilia sp. (tei) Ç3 3Ocm h 7m uscat 90% ‚ prezintă scorbură la colet cu

lipsa cilindrului central, Iipsa scoarţă pe trunchi h 0,8m cu urme de carii ş cflindrul
cental putred Ia h 3m cu deschidere 1,2m, (trunchi fără coronament), existând
pericolul prăbuşirii.

-1 ex Tilia sp. (tei) Çj 4Ocm h 13m prezintă scorbură la colet cu lipsa
cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,
021/319.32.53, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spatiüor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametml trunchiului de minimum 7cm şi

Bd. Rogina Elisabeta nr 47, cođ poştal 050013, sector 5, Sucure, Romäna
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-

__

înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal ( 3ex. în
alveolele rămase Iibere în urma dcfrişării în vederea complctării aliniamentului
şi lOex. în alte aliniamente deficitare din sector), în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018) respectând HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bueureşti

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 b
HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de â anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTFSCU.
4exJ23.O2.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe đata de

Bd. Pegina Eflsabeta nr 47, ccd poştal O5l 3, sector 5, Bucureşti, Rcmánia

TeI: 021.305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI(j.4; Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr. 1112/1599341/ ö2'03.2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoligraĄei nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor la adresa dvs.nr.1488/09.022018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1599341/14.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1112/15.02.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a
străzii Berveni ‚ în dreptul imobilului nr.17, la verificarea efectuată pe teren, în

Q
data de 21.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Alinianzent stradal, unobil nr 17 str. Berveni

Toaletare:
-1 ex Acer sp. (arţar) ® 3Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din înăkimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defrişarc şi scoaterea rădăcinilor: platbandă
-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) 3Ocm, h 8m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa lemnoasă penm a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

() prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în peridada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rädăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantärii de material
dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cađ poştal O51 3, sector 5, Bucureśd, Ramănia
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Precizăm că ADP sector 1, administrator legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaiuni1or, în caz contrar apUcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în prima
perioadă optimă (pńmăvara sau Ĺoamna anului 2018) urmätoare defrişării.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conĹ art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —]ex.
Defrişare — 1 ex. uscat ]OO%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

\\ď) %Ą

2)
.O;/

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

C__%ćtĆVłtt?2%'
exJ23.02.201 8

o

prezentul a'il a fost postat pc sile-ul PMR
pe dau de

o

c2Sa220Ĺt'
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Nr. 11281, 1216/1573288, 1600607 I o. M&R zoiOl8

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.1573288/03.1 1.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11281/06.11.2017 cu completărfle înregistrate la PMB cu
nr.1600607119.02.2018 şi Ia DM cu nr.1216/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea

C
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului
nr.12 bdul Mircea Eliade, la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modiftcarile şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-6 ex Abies sp. (brad) 3Ocm h 13m, uscate 100%
Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija adminis[ratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborii,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteńorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înăłţimea corespunzătoare aceswia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toanma anului 2018) potrivit
Angajamentului de plantare nr. 11281/1/ 28.02.2018.

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

Deoarece imobilul este cuprins în Zona protejată nr.57 —Parcela Monnet,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de Avizul Ministerului Culturii.

n

.ts't.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
P1.
Pna

Aleea Barajul Dunării nr.9, bl.Z10, sc.1, ap.4, sector 3

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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1;
Menţionăm că în curtea imobilului sus menţionat este lex. Fraxinus sp.(frasin),

viabil, care împiedică refacerea gardului spre trotuar (se afla la cca 1O-2Ocm de
gardul imobilului nr.12 şi lipit de gardul din caramida al imobilului nr.14, pe care 1-a
fisurat).

In vederea emiterii avizului de specialitate privind defrişarea acestui exemplar

documentaţia a fost înaintată spre analiză şi rezoluţie la Comisia de de Ecologie şi
Protecţia Mediului din cadrul PMB.

Prezentul aviz are termen de valabilita[e 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 6ex.uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./28.02.2018

D

o

4.

prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
pc dala de

B5i4AR 2Uí.
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Referitor la adresa dvs nr.2029/19.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1601883/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1303/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Parcul Maica Teofana, ]a
veriFicarea efectuată pe teren, în data de 26.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor
verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.4'7/2012 şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

-1 ex.Fraxinus sp. (frasin) ® 3Ocm b 6m ‚ prezintă scorbură la colet şi pe h 2m trunchi cu
lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
baiot de pămârn, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în parcul sus menţiona ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau (oamna anului
2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.

Q 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Director Executiv,
Simona-MarianaPOPA

L 9 Intocmit Inspector Luminita CRISTESCU
t 4ex126.02.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1303/1601883/ O 7.
CÁTRE,

ÁDMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoUgraĄei nr.4

pirzťntul aviz a íost pastal pe sile-uI PMB 05 Lfln
hIIp//'ww pe dala dc U1Î( 2Üţg

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cad paştal O5l3, sedor 5, Bucureşti, Románia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
. v v Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 1304/1601885í 7 AR tiJJ
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoligraJiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs nr.2024/19.02.20I8, înregistrată la P.M.B cu nr.
1601885/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1304/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de speciatitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
străzii Navigaţiei, în dreptul imohilului nr29, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
26.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

-I ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm h 12m prezintă scorbură la colet şi pe h 2m trunchi cu
lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirü.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
ba]ot de pământ, cu diametwl twnchiului de minimum 7cm şi înälţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018). respec[ând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, în vederea veriftcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normati v.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Eęçątiv,
Simona,Maŕihňă POPA

1/ ..
Intocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU

prezentul aviz a fasl postat pe site-ul PMB
c4ex./26.02.20 18

pe data de MAR 2010

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad poştai 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

07, MAW 2913

.2018 -

ąCĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I

Bdul Po!igraĄei nr.4

Referitor Ia adresa dvs nr.2018/19.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1601893/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1307/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strázii
Bistriţa, în dreptul imobilului nr.19, la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) ® 3Ocm hIOm ‚ prezintă scorbură Ia colet şi pe h Im trunchi cu
lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/3t9.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.608l/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l ]a H.C.G.M.B. nr.

Q 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din acelaşi act
normati v.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Director Executiv
Simona-MariáuíPOPA

-‚

:ď7/ i!4 ô

(1
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

4ex./26.02.2018
prcżcntul aviz a fost postat pc silc-uI PMB

pe da9ţl
U .$fĄ 2Üig

Nr. 1307/1601893/

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureşti, Románia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‘ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu
i' 4AR

Nr. 1308/1601895/ .2018

CĂTRE,
ADMINISTR4 ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.2036/19.02.2018, inregistrată ta P.M.B cu nr.
1601895/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1308/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a stťazii
Simion Bărnuţiu, în dreptul imobilului nr.8, la verificarea efectuată pe teren, În data de
26.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaiităţilor,
modificată şi comp]etată cu Legea nr.4712012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşń avizäm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm h 7m ‚ prezintă lipsa scoarţă pe h t,3m trunchi cu
cilindrul central putred i urme de carii, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.02l/319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederitor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conforrn H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiutui Bucureşti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentetor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantării de material dendrotogic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboretui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pămant, cu diametrul trunchiutui de minimum Ycm şi înătţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

La flna]izarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Ânexa J Ja H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriftcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arl.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ta data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Marian&PQPA

ţJ %2 ;

pwzcnwl aviz a fu potaťe ;teul PMB L
Iittp//www.piiib pc daia dc Ü 5. MAR. 2018

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./26.022018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

______

Direcţia de Mediu
ü 7, MAR 2Ü1

Nr. 130911601898/ .2018
CĂTRE,

ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul Poligrajici nr.4

Referitor Ia adresa dvs nr.2034/19.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1601898/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1309/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii
Renaşterii, în dreptul imobilului nr.99 ( imobil nr.97A cf. poze), la verificarea efectuată pe teren,
în data de 26.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, modiűcată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Aflnirnnent stradal, imobil nr.97A str. Renaşterü
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă

-1 ex Acer sp. (arţar) ® 3Ocm h 9m ‚ prezintă scorbură la colet şi pe h lm trunchi cu lipsa
cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pămănt, cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

Q La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa i la H.C.G.M.B.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

111* IP_
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V Intocmt: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
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CĂTRE,
ADMINISTR4 ŢJA DOMENIULUI PUBUC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr. 4

ReferiĹor la adresa dvs nr.20l6/19.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1602062/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1310/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in plantaţia de aliniament a strfizii
Bistriţa, în dreptul imobilului nr.18, la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304J2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea riîdäcinilor platbandă

-t ex Prunus sp. (corcoduş) ® 3Ocm h 8m ‚ prezintă scorbură la colel şi pe h 2m trunchi cu
lipsa cilindrului central, exisiând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0211319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare. In ca7 contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normaliv.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Director Executiv,
Simona-Mar na POPA

R
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1310/1602002/ .2018
O 7. MAR ?Ü1P

Întocmit: Inspector Lnminita CRISTESCU.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ::4'Ą Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
‘‘ Direcţia de Mediu

Nr. 1311/1602001/ .2018
CĂTRE,

O 7. A)3)łSINISTRÄ ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul Poligrajiei ‚zr.4

Referitor Ia adresa dvs nr.2021/l9.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1602001/22.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.131 1/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii
Constantin Godeanu x şos. Chitilei, la verificarea efectuată pe teren, in data de 26.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, moditicatä şi
comp]etată cu Legea nr.47/20I2 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm h 6m ‚ prezintă scorbură Ia colet cu lipsa cilindrului
central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 02I/3t932.53,
cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform FLC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii[or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasä Iiberă în urma defrişării în
vederea completării aliniamentului şi 5 ex, în alte aliniamente deflcitare din sector), în prima
perioadä optimă (primăvara sau toamna anului 2018), respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti,.

La frnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriftcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentu] aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./26.02.20 1 8

Director Executiv,
Simona-Mariana PŘWA A
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ.je'Ą Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
‘‘ Direcţia de Mediu

Nr. 1313/16Oĺ998Ą)7 MAR 2012018

CĂTRĘ
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajîei izi4

Referitor la adresa dvs nr.2015/19.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1601998/22.02.2018 şi ]a Direcţia de Mediu cu nr.1313/23.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a străzii Bacului, în dreptul imobilului nr. 12, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.02.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglernentarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modiűcată
şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nonuele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei

-1 ex Prunus sp. (corcodu) O 3Ocm h 8m ‚ prezintă lipsa scoaţă pe trunchi h
2m i cilindrul central putred, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53,

021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeňene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal ( lex. în
alveola rămasă Iiberă în urma defrişării în vedcrea completării aliniamentului şi
5 ex, în alte aliniamente deficitare din sector), ‚ în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018), respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

La űnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
RC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil

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

TeI: 021,305.55.00
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P.M.B, în vederea verificării în [eren a plantărilor în compensare, În caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act nomrntiv.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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prezentul aviz a íost postat pe sile-ul PMB
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Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 4ex./26.02.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

07. MAR U18

Nr. 1314/1601997/ .2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1
Bdzzl Poligrajiei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.2022/19.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1601997/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1314/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii
Dumitru Răducu Durbac, în dreptul imobilului nr.86, la verificarea efectuată pe teren, în data de
26.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) ® 3Ocm h 7m, prezintă scorbură Ia colet şi pe h lm trunchi cu
lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,
cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.S.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

Ç) 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Exccutiv,
Simona-Mariana POPA

-

mn ° . .

2 Intoc it: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
C

.-%4đ,Ć%#-& ..
4ex./26.02.2018

prezentul aviz a fost postal pe sile-ul PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O51 3, sector 5, Bucureşti, flománia

Tet: 0213055500
hhp://www.pmbw
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia Generală Dezvoltare Urbană

)

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4

Referitor la adresa dvs. nr.2166/19.02.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu
cu nr.1315/23.02.2018, prin care solicitaţi (în conformitate cu adresa Direcţiei de
Mediu nr. 28 17/08.06.2017), emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor in declin biologic sau uscaţi în proporţie de 50-80%, arbori

O inventaňaţi pe teren de inspectorii din cadrul instituţiei dvs. şi speciflcaţi în tabelul
nr.1/2018 cu fotografńle aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 şi H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrării de
defrişare şi scoaterea rădăcinilor a celor 12 exemplare arbori care fac obiectul
prezentei cereń.

-lucrăńle avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin
grija admănistratorului legal aI terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de
a evita producerea de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare

() plantării de material dendrologic tânăr.
-pentru repararea pitjudiciului adus mediului prin defrişarea arborilor, potrivit

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal al terenului are obligaţia plantării a
62ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în aliniamentul şos. Kiseleff, în
perioada optimă de plantare din primăvara sau toamna anului 2018.

-la űnalizarea łucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa ĺ la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veńűcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art 4, lite din acelaşi act normativ.

- în situaţia în care se defrişează arbori din alveolełe ałiniamentelor stradałe,
plantarea se va face respectănd prevederile H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind

Direcţia de Mediu

1. I'LFU\ LUIO

Nr.1315/ .2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal O5J13, seclor5, Bucureşti, Ramănia
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amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti.

- precizăm ca, pentru arborii sus menţionaţi amplasaţi în zone protejate este
necesar sâ solicitaţi avizuUpunctul de vedere al Ministerului Culturii, înaintea
executării lucrării de defrişare.

- înainte de materializarea în teren a lucrărilor avizate vă revin
următoarele obligaţii

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oflcială de intemet a administratorului
legal al spaţiiłor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector.

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare,
cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de ínternet a primăriei de sector.

Mentionam ca existenta neconformitatilor între datele transmise şi realitatea
din teren, va fi considerata intervenţie asupra arborilor fără aviz de speciaHtate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi
sancţionată conform arL4, liLb. din Anexa ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 12 ex, din care 2 ex. uscate 50-80%

Sim' POPA

O

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c2ťĹ;Âtĺć2łÇ 4ex./01.03.2018

pwzenlul aviz a fosI po&tat pe si(e-ul PMB
pe dala de

Director Executiv,

Ü a .g
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1OO21/1562887/ţ3o.2O18
CA TRE,

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA PLANTELOR BUCUREflI

Bdul Ion Ionescu de Ia Brad nr.8, sector 1

Referior la adresa dvs.nr.2960/02.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1562887/03.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10021/04.10.2017, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în curtea imobilului nr.8 bdul lon Ionescu de la Brad, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care. în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulteńoare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curre inzobil n,-. 8 bdid Jon lonescu de la Brad, adiacent clădire
Toaletare:

-3 ex Populus sp. (plop) O 30-4Ocm, h t4m -reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia

Populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-4 ex Thuja sp. (tuia) O 30-4Ocm, h 10-12m —reducerea cu cca 1,5-2m din

înălţimea coronamentelor, în vederea evităńi prăbusirii arbońlor.

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
-2 ex Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 12-13m, uscate 70-95%, în pericol de

prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

‘-toaletarea se va executa conform art.6 pct.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
verzi de pe teritoriul Municipiului

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

Tel: 021.3055500
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cn aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018), potrivit
Angajamentului de plantare nr.10021/I/ 22.02.2018. Q

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ja
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl
P.M.B, în vederea veriftcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are Éermen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.

Toaletare —Sex.
Defrişure —2 ex. uscate 70-95%

o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ct1270220' 8

P. Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prczentul aviz a fost poslat pe sitc-uI PMB Ö 1 5 (
pe data de

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod paştal D513, sedor5, Bucureştř. Româna

TeI: 021.3055500
http:/Jwww.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. l2008bis, 1560115799651/303 .2018

CĂTRE,
D1, Stoica Liviu Tit

Calea Dorobanţilor nr220-222, sector 1
Spre tiinţă,
Asociaţia de proprietari
Calea Dorobanţilor nr.220-222, sector 1

Urmare a refuzului de a semna Angajamentul de plantare şi solicitării
de a menţine arborele prin adresa înregistrată la Direcţia de Mediu cu
nr.1560/02.03.2018. revenim la adresa dvs. înregistrată la P.MB cu
nr.1579965/27.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12008/28.11.2017, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în curtea imobilului nr.220-222 Calea Dorobanţilor, spre str. Gheorghe Moceanu şi
în scopul evitării producerii de accidente sau pagube materiale prin prăbuşirea
arborelui sau a ramurilor, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiflcańle şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Curte irnobil nr220-222 Ĺ'alea Dorohanţilo;; spre str. Gheorghe Moceanu

- 1 ex Acer sp. (arţar) ţi 5Ocm h 14m -reducerea cu 1/32din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate şi a porţiunii de şarpantă care prezintă

scorbură, cu degajarea acoperişului clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal
al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a şpa;ülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzätor de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

Sd. Regina EEsabeta nr 47, cod pcştal 050013. sedar 5. Suçureşti, România

TeI: 021.305.55.00

______

hup:INwvw.pmb.m



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

Menţionăm că se anuleaza avizul nr.12008/1579965/01.02.20l8privind
defrişarea ex. sus menţionat.

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

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./07.03.201 8(

Birector Executiv
Simona-Mariana POPA

prezeniul aviz a ícst postat pc site-ul PMB
pe data de

otO3 !QI

o
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CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei ‚zr.4
Spre tiinţă,
D1. Neagoe Ion
Str. Şaradei nr.72, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr.1168/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598673/12.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1057/13.02.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui Neagoe Ion de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
străzii Şaradei, în dreptul imobilului nr.72, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
21.02.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul locahtăţilor cu modificarile şi completaňle ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alinianzent stradal, imobil nr. 72 str. Şaradei

- I ex Fraxinus sp (frasin) ® SOcm, h l2m, amplasat la cca 2m de gard i de

clădire-reducerea înälţimii arpantei până sub scorbura existentă în treimea

superioară a acesteia în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, teI.021/319.32.53,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene i degajărü faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arboriłor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

— ‘. tfrante). .j.. ‘..

Precizăm că administratorul legal aI terenułui este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1057/1598673//303 2018
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.MB. nr. 304/2009.

In scopul reanalizării solicitării dlui Neagoe Ion şi emiterii unui punct de
vedere asupra celor solicitate (defrisare arbore) este necesar să prezinte la Direcţia de
Mediu Actul de proprietate al imobilului i expertiză M.D.R.T. ( Ministerul
Dezvoltăńi Regionale şi Turismului) din care să rezulte în ce mod arborele afectează
structura de rezistenţă a iclădirii. Lista experţilor tehn ici atestaţi- Bucureşti se poate
găsi pe site-ul M.D.R.T.(www.mdlpl.ro-constructii-atestări tehnico-profesionale) sau
se poate consulta în format hârtie la sediul Direcţiei de Mediu.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç 5ex./26.02.2018

o

prnmntui uvii i íosi postat pe siIe-uI PMB

pe dala dc

03o5 Iat.R
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1305/1601890//303 .2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoligraĄei nr.4

Referitor la adresa dvs nr.2032/19.02.2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
1601890/22.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1305/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in plantaţia de aliniament a strazii
Prahova, în dreptul imobilului nr.21, la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reg]ementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cn păstrarea alveolei

-1 ex Aescułus hippocastanum (castan) 3Ocm h 12m ‚ prezintă scorbură la co]et şi pe h
2m trunchi cu lipsa cilindrului central şi ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuşirü.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu btoca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ‚ în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveo]e]or stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304J2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceLaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

uIPMB

Ç. 4ex./26.02.2018

aldircclii!dirccti&.nicdiufavize_atań_inconsultarc/avize.arboń_i&.consuhurcphp, pe data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdzd PoligraJiei nr.4

Referitor la adresa dvs. nr.2020/19.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1602000/22.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1312/23.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a
strazii Bistriţa, în dreptul imobilului nr.20, la verificarea efectuată pe teren, în data de
26.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
modificată şi completată cu Legea nrA7/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

Q proiecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinflor cu păstrarea alveolei

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) 3Ocm h 7m ‚ prezintă tipsa scoarţă pe irunchi h 2,5m cu cilindrul
central putred şi ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.53, 021/319.32.53,

cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor

necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, în aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării în
vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deflcitare din sector), în prima

Q
perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018), respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La fmalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/6 ćťkW't
(/OL !I U °\\
IW flIflw$,

VIĘornfc JJ
prezentul avi ys: pastat jte si MB
htip://wwwpn .t4igj Wdirecűi/directiantediu/aicarburiJnconsuItareJavize_arbori_in_consultarephp. pe data de o7oj ?‚(

Nr. 1312/16020011 .2018

Întocmit; Jnspector Luminiţa CRISTESCU.
L 4ex./26.02.20 l 8
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1417/1602582/ 2018
CĂTRE,

SC CYROM INVESTMENTS
Str.Siret nr.95, sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1602582/26.02.20 18 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.1417/27.02.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în curtea imobilului nr.95, str.
Siret, la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.03.2018, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiĺor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri
Curte irnobil nr.95 str. Siret, curte interioară

- 1 ex Tilia sp (tei) ® 3Ocm, h 13m

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 4Ocm, h 14m

- 1 ex Ulmus sp (ulm) bitulpinal, h 14m, înclinat 30° spre clădire
- 1 ex Aiłanthus ahissima (oţetar) (2) 4Ocm, h 14m

- 1 ex Abies sp (brad) O 3Ocm, h 13m, mnclinat 30° spre clădire-reducerea cu

cca 2-2,5m

Curte imobil rzr. 95 str. Siret, spre trotuar

- 1 ex Ulmus sp (ulm) O 4Ocm, h 13m

- 7 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 30-4Ocm, h 12-13m
- 1 ex Juglans sp (nuc) ® 3Ocm, h 13m

Defrişare şi scoatcrea rădăcinilor:
-1 ex tmnchi Ulmus sp (ulm) O 4Ocm, h 2,5m, uscat 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal

al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa 1emioasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene, astfel:

b

-

Bd. Regina Elisabčta nr 47, ccd pcştal 05G013, sedor5, Bucureşti. Rcmánĺa
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna )‘
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantärii de material
dendrologic tânăr. •‘-

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantürii unui
arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018), potrivit
Angajamentului de plantare nr. 1417/1/06.03.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toalerare-l4ex.
Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

1/ Ófl' tX\

1)) o
Ą

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

Ç

prezentul aviz a íosI poslat pe silc-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ţ;:ş.:;.:...

Directia de Mediu
ROMANIA
IDIB2018 I SĂOGĂTOPJM IMPPEUNÂ

Nr. 9313/1558406/ .2018

23 MAR 2018

CĂTRĘ

Dna

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1558406/20.09.2017 i Ia

Direcţia de Mediu cu nr.9313/21.09.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situati în curtea imobilului nr.77-81 str.

Neajlovului, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.10.2017, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile i

completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:

Toaletare:

Curte, /ateral stânga acces /ângă gard spre trotuar

-1 ex Juglans sp.(nuc) O 3Ocm, h 12m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frăngerea i prăbuirea de ramuri

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

C Curte, /atera/ dreapta acces, Íângă gard spre trotuar

-1 ex Morus sp. (dud) O BOcm, Ii 12m, prezintă scorbură Ia colet cu Iipsa cilindrului

central Si Iipsă scoartă pe trunchi h lm cu cilindrul central putred, existánd pericolul

prăbuSirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţUlor din jur

i a reţelelor aeriene, astfel:

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05W13, sector 5, Bucureşti, România
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-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic aI acestora

- defriarea i scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite si crearea condiţUlor necesare plantării de material

dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarulĺadministratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind respectarea prevederilor avizuiui, respectarea

tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obügaţia plantărü a 6 ex.arbori tineri cu

balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm i înălţimea corespunzătoareQ

acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat în prima perioadă optimă

(primăvara sau toamna anului 2018), potrivit Angajamentului de plantare nr.9313/1/

15.03.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaUa de a anunla Direcţia de Mediu din

cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren a piantăriior în compensare, În caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIai act normativ.

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

Toa/etare — lex.

Defriare — ‘1 ex.

Director Executiv,

Simona-Mahana POPA

lntocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

Ç 4ex./1 5.03.2018

prczentul aviz i fcst'?b, •pc MB
pc data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ::\:;.:.:.:.

ŘOMÂNIA
19182018 SĂrOĂTCPIM IMPPEUNÂ

.2018
23.MAR2Q1B

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SE

Bdul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bl. 1 1E, str. Feteacu nr.3-5,

O înregistra[ă la P.M.B cu nr. 1596750/06.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.899/07.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervençia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, la
verificarea efectuată pe Ĺeren, împreună cu dna preşedintele blocułui, în
data de 02.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi comple[arile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

Scuar spate bloc, loc amenajat cu leagăne pentru copii

- 1 ex Salix sp (salcie) ® 3Ocm, h 12m
Spaţiul verde aferent bloc, spate scara 2

- 1 ex Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 14m
Spaţiul verde faţč bloc, lateral stônga scara 2

-1 ex Robinia sp (salcâm) ® 2Ocm, h 8m
Alinianient stradal,faţă bloc llEşi IJF, spre str. Feleacu

- 3 ex Tilia sp (Éei) O 30-6Ocm, h 12-15m
- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 12m, înclinat 25° spre carosabil

- 1 ex Catalpa sp (catalpa) O 25cm, h 6m

Direcţia de Mediu

Nr. 899/1596750/

Bd. Regina Eksabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021.305.55.00
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Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelełor aeriene i degajării
faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teri[oriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al aces[ora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm cä administratorul Iegal aI erenu1ui este răspunzător de supravegherea
execuţiei lncrărilor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevedeńlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz con[rar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau în[r-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 8ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

-z -e- 5ex./08.03.2018

prezentul aviz a fosl postaL pe síte-ul PMB
a .in_consuliare.php, pc daţa dc

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Româna

TeI: 021.30555.00 int.4015
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rflr: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
t

Ş4JJ Directia de Medíu
ROMANIA
IQIS2018 I SÁOBĂTOOM IMPPEUNÁ

Nr. 1198/1600278/ 2018

23,KAR2Đ1B CĂTRE,
DL

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1600278/16.02.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.1 198/19.02.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobi]u]ui nr.6, str. Simeria, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modWcarile şi completarile ulterioare si
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Q
Toaletare:
Cune imobil nr.6, str.Süneria, lateral stânga acces, la linn(ă cu imobilul nr.8

- 1 ex Tilia sp (tei) ® 5Ocm, h 13m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei şi acoperişului clădirü.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă peniru a nu bloca căile de
acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării cnnstrucţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti. toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorii] Iegal aJ terenului este răspunzător de supravegberea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

C) prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ÎntocmW Inspector Luminiţa CRISTESCU.
( 4ex./08.03.2018

prezentul aviz zi fnst postat pv siie-uI PMB
pe daIa de

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectcr5, Bucureşli, România
TeI: 021305.55.00
hltp ;//www. pmb. ro



o



flr' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
\/ Directia de Mediu

ROMANIA
1918-201 B I SĂPBÄTDOIM IMPPEUNA

Nr. ĺ2287/1582O9Ş 2918
MAR ZulO

CĂTRĘ
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Străulesti
Şos. Odăi nr. 471, sector 1

-Dna

-ADP sector 1
Bdul Poligraflei nr.4

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.16675/04.12.2017, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1582090/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12287/07.12.2017 prin care ne
Éransmite spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în peńmetrul locului de veci
nr.60, figura 17E, pe care îl deţine în cimitirul Străulesti 2, os. Odăi nr.471, cf.
Actului de concesiune nr.665/25.01.2010, la verificarea efectuată pe teren în data de
31/01.2018, a fost inventańat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Figura I 7E, !ocul 60, în perbnetrul locului de veci

- 1 ex Malus. sp.(măr) biulpinal h 4m, împiedică înhumarea.
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratonilui/propńetawlui legal

aI terenului pe care se află arborele (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaçiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defńşare, aveţi obligaţia plantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în unităţile pe care le aveţi în
administrare, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018) La
finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa ĺ la H.C.G.M.B. nr.

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

TeI: 021305.55.00
http:I/www.pmb ro



304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veńficării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
7ex./15.02.2018

prezentul aviz a íost postal pe siIe-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021305.55.00 int. 4016
hUpJ/www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ‘

POMANIA
IQIS ŽĎIS I SÂBĂTDDLM IMDPEUNÁ

.2018

23.MARZO1O
CA TRE,

Dna

Spre $iinţă,
ADP sector 1
Bdul Poligraťiei nr.4

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1576071/13.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.1161 1/14.11.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra unui arborelui situat în curtea imobilului nr.51,
str. Panait Istrati, la verificarea efectuată pe teren, în data de 29.12.2017, s-a
inventariat umiătorul mateńal dendrologic pentw care, în conformitate cu Łegea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completańle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte jmobjl izi5] str. Panait Istrati, la cca 1,5rn de clădire, langă gard spre trotuar
şi spre i,nobilul vecin

-1 ex Quercus sp. (stejar) ® ĺOOcm h 16m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
lipsa scoarta pe trunchi cu urme de carii i ramuri uscate 55%.

Lucrădle avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/proprietarului kgal al terenului pe care se află arborele,

evacuându-se rnasa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de matedal dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, în
prima perioadă optimă (pńmăvara sau toamna anului 2018 )‘ potrivit Angajamentului
de plantare nr.11611/1/ 13.03.2018.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

Nr. 11611115760711

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Ramânia
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de Mediu.
Prezentu aviz are termen de
Defr4are- lex.uscat 55%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

2 i MAR 2010

vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor
aplica sancţiuni conĽ art.4 din acelaşi act normativ.

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

Pentru toaletarea arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii Panait Istrati,
în dreptul imobilului nr.5 1 va veţi adresa ADP sector 1, care va executa lucrarea în
baza Adresei nr.9 194/19.09.2017 erüsa de Primaria Municipiului Bucuresti- Directia

valabi]itaţe 2 ani de la data emiterii.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç5ex./13 .03 .20 18

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5l 3, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.30555.00 int. 4016
http;//www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

‘ţflj Directia de Mediu •::
ROMANIA
TQla.2a1n I SADDÂ®D'M MPPEUNÂ

Nr. 148311603427/ .2018
23, MAR 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.2453/26.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1603427128.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1483101.03.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în plantaţia de aliniament a strazii Zeletin, în dreptul imobilului nr. 14, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.03.2018, s-a inventariat următorul

Q) material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:

-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm h 13m, prezintă creştere înclinată 25° spre
imobil şi scorbură Ia punctul de insertie a şarpantelor şi pe h lm trunchi cu
Iipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, teL0213193258,

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, ( lex.
în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării în vederea completării
aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), respectând
HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

Bd. Rena Eksabeta nr 47. c cşiaI Q513. sdor 5. Bucureşii, Ránia

rel: 021,3055500
htlp:fiwww.pmbro



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. In
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./ 13.03.2018

Ia
din
caz

o

prezt'ntul aviz a íol pDsLat p iii-ul PMB

php, pc dala Je

2ţ MAR ?iá
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Directia de Mediu
ROMANIA
1918.2018 i S0UÂTORLM iMppruw&

Nr. 285, 1806ĺ1591487, 16O69O3ĺ..jÔO18

CĂTRE,
Administratia Cimitireior i Crematoriilor Umane

intrarea Sereior nr.1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri- Calea Griviţei nr.202, sector 1
-Dna
-Dna

Referitor ia adresa dior şi înregistrate ia P.M.B
cu nr.1591487/17.O1.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.285/18.01.2018 prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în perimetrui Iocului de veci nr.127, fig.8bis, pe care îI deţine în
cimitirui Sfânta Vineri-cf. Act concesiune nr.3620!21 .04.2004, Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 16.03.2018, a fost inventariat următorui materiai
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completariie ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Figura Bbis, Ioc 127

- 1 ex Abies sp. O SOcm h 14m, înciinat 30° spre monumentul funerar
O vecin, existând pericolul prăbuşirii. Arborele situat în perimetrul iocului de veci

opus crucii, impiedică înhumarea.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui/proprietaruiui

legal aI terenului pe care se află arborele (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului

Bđ. Regina Elisabeta nr 47. cod paştal 050013, sedars, Bucumśti. Româna

TeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie
în unităţile pe care Ie aveţi în administrare, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Tntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

C7ex/ 19.03.2018

..

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ţ;:'..;.::..

Directia de Mediu
.

ROMANIA
1010 201 B SAPBÁTOPIM MPDEUNÄ

Nr. 715/1594931 I

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştünţă:
-Dna

-Asociaţia de proprietari
Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, sector 1

O
Referitor Ia adresa dnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1594931/30.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.715/31.O1.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi pe domeniul public ‚ În spatele blocului din str. Mihail Kogălniceanu nr.1,
Iateral stânga imobilului nr.12 Calea Plevnei şi asupra arborelui situat în curtea
imobilului nr.8 str. Ionel Perlea Ia Iimită cu aceIaşi imobil, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.03.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti0
avizăm:
Toaletare:
Domeniul public ‚ spate bloc str. MihaU Kogălniceanu nr 1, Ia Iimită cu imobflul

O
nr. 12, str. Calea Plevnei
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea

şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.
- 1 ex Morus sp (dud) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Tilia sp (tei) O 25cm, h 12m

Curte imobfl nr. 8 str. Ionel Perlea, Ia Iimită cu imobiIuI nr. 12, Calea Plevnei, cf.
Cod C1vU art 612, 613

- 1 ex Morus sp (dud) O 3Ocm, h 7m-reducerea cu 112 a Iungimii ramurilor

care depăşesc limita de proprietate, spre imobilul nr.12 Calea Plevnei.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1 pentru arborii

situaţi pe domeniul public şi de dna Duţă Ligia Sanda pentru arborele situat în
curtea imobilului nr.8 str. Ionel Perlea, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a

Sd. Pegina Ehsabeta nr. 47. cod poşta! 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.5500
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nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur i degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

In scopul emiterii unui punct de vedere asupra solicitării de defrişare a
unui ex. Tilia sp.-tei situat
Mihail Kogălniceanu Ia cca
necesar ca dna
proprietate aI imobilului

Asociaţia de proprietari bloc str. Mihail Kogălniceanu nr.1 are obligaţia,
ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul
blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4ex.

Director Executiv,
Sinona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

‘ŞąĽ6exJ2 1.03.2018

pwzenlul aviz a fost poslat pe site-ul PMH

pe data di

pe domeniul public, în spatele imobilului nr.1 str.
0,5m de peretele clădirii nr.12 Calea Plevnei ‚ este

să completeze documentaţia cu Actul de0

o

Bd. Regina Elsabeta nr 47, cod paştat 050013, sector 5, Bucureşti, Românfa
T&: 0213C555.00 int. 4016
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\ Directia de Mediu
ROMANIA

-

IOII-2O8 I SÄPBĂTOnrM TMPPEUNÁ

Nr.
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI PoIigrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.2452126.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1603428/28.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1484/01.03.2018, prín care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament a strazii Trifeşti, in dreptul imobilului nr.16, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 16.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din
intravilanul Iocalitătilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:

(7) Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:
-1 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm h 6m, prezintă scorbură Ia colet şi pe h 0,7m

trunchi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.02ţ1319.3Z58,

02119flĘ3, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/2Ś.07.2016,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aehene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ1 cu diametrul twnchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia, funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, (lex. în alveola
rămasă Iiberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
“‘ 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

1;

Q1 4'J Intocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
C 4ex./ 19.03.2018

prezentul 3VIZ a fost tat pe sIIe-uI PMB

Bd. Regina EisabeIa nr. 47, cod poştal 050013, şector5, Bucureşti, Romána

TeI: 021305.55.00
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Directia de Mediu
ROMANIA
181 B 2018 SÄOUÁTOOIM MPPEUNÁ

Nr. 1485116034291 cLtO3.2018

CĂTR E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.2443/26.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1603429/28.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1485/01.03.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament a străzii Nicolae Caramfil, Ia intersecţia cu intrarea Condeiului, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

(J Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, str Nicolae CaramfiI x intrarea Condeiului:

- 1 ex Catalpa sp (catalpa) O 6Ocm, h 13m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării instalaţiilor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene I degajărfl faţadei clădirfl.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Q prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-M POPA

4š
Şĺh' :Íi .

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 4ex./1 9.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 61 MAR 2UJŞ
pe data de

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

TeI: 021.305.5500
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Directia de Mediu
POMANIA
19103019 $ĂODĂ700IM IMPPEUNÄ

Nr.i6o2i16o4116ÍdjO3.7Oţ2

CĂTRE,
Academia Română

Casa Oamenilor de Ştiinţă
Piaţa Lahovari nr.9, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1604116/02.03.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.1602/05.03.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru ŕntervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.9, str.Lahovari, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

O 16.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi compietarite
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea

şi prăbuşirea de ramuri.
Curte imobfl nr.9 Iateral stânga acces:

- 7 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 40-6Ocm, h 13m

Curte imobil nr. 9, terasă
- 3 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 5Ocm, h 13m
- 7 ex Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 13m
- 2 ex Acer sp. (artar) O 6Ocm, h 13m
- 5 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 13m

Curte imobil nr.9 Iateral dreapta acces:
- 2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O SOcm, h 13m
- 2 ex Celtis sp.(mierea ursului) O 30-5Ocm, h 13m
- 1 ex Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 12m, înclinat 20° spre alee
- 2 ex Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 13m
- 5 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 30-4Ocm, h 1 3m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului

legal aI terenţilui pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeţa nr 47, cocż poşlal 05C013, s€dor5, Bucureşli, Rcmânia

TeI: 021305.5500
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Conform arLG pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toale tare —36ex.

prezentul avíz a fost postat pe síte-ul PMB

pe đata dc

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit lnspector Luminiţa CRISTESCU.
4exJ2l .03.2018

26.MAR2OJB

Bd. Regina E[isabeta nr 47, cod pçştal 0S0013, sedar 5, Bucureşti, România
T&: 0213055500 int 4016
httpi/wwwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ţwtI
i

\j Directia de Mediu
POMANIA
Dtĺ2OI IUflSMODIM IMPPEUMÂ

30. fMR 2018Nr. 1448, 1777/1603162, 1606325/ 2018

CA TRĘ
SC NGR ASSET SRL

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

(Calea Fioreasca nr. 111-113, pe str. Putul Iui Zamflr, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primäria Municipiu!ui Bucureşti
cu nr. 1603162127.02.2018 şi )a Direcţia de Mediu cu nr. 1448/28.02.2018, cu
completarile înregistrate Ia PMB cu nr.1606325/12.03.2018 şi la DM cu
nr.1777/13.03.2018, prin care soiicitaţi aviz de specialitate în vederea defrişării
a 4ex. arbori situaţi pe domeniul public, pe str. Puţul łui Zamfir, deoarece
împiedică executarea Iucrării —Realizare rampă de acces aferentă subsoluiui
spaţiuĺui comercial Sp+P+ 1E din Cafea Floreasca nr. 111-113, reconfigurarea
spaţiului verde1 amplasare mobilier urban, amplasare corpuri de Uuminat,
pavaje noi (cf. AC nr.49/03/P/49853 din 07.02.2018, vă comunicăm
următoareie:

1) ţn urma analjzării documentelor existente Ia dosar
- Cerere
- Poze

O - Autorizaţie de Construire nr.49/03ĺP/49853 din 07.02.2018 (AC)
- PIan anexă AC
- Protocoi de Colaborare /05.10.2017

- Proces Verbal Predare Primire Amplasament nr.31/16.03.2018
- Extras de Carte Funciară nr.26901922.12.2017
- Certificat de Urbanism nr.1878/194/P/40822 din 31.10.2017 (CU)
- PIan anexă CU
- Clasarea Notificării nr.21 945/15.11.2017
- PIan cu marcarea arborilor care necesită defrişarea
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.570/25.01 .2016, Ian2l 67
-PIan Anexă A'iz Comisia Tehnică de Circulaţie

Đd. Regna Elsabeta nr. 47. codpaştal 05C013. sedor 5. Bucure, Romăriia
Td: 02 1. 305 .55 00
hnpilwtm.pmbm



- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Minicipiului Bucureşti
nr.91 5.O28ISOSIBSIO2.03.201 6

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

2) a verificărili în teren din data de 16.03.2018

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

Đefrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul Witoarei Iucrări
Platbandă faţă ciadire nr. 111-113 Calea Fioreasca, pe str. Puţul IuiZamfir,

iateral stânga gang
-2 ex.Salix sp.(salcie) O 4Ocm, h 1 3m (1 ex. bitulpinal)
-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O 3Dcm, h 7m

Adiacentparcare, pe str PuţulluiZamíir, în dreptulciădir!i nr 111-113 a1ea
Floreasca, Iaterai stânga gang

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 40 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,
potrivit Protocolului de Plantare nr.06/19.03.2018 încheiat cu ADP sector 1. O

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

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

Director Executiv.
‚4

Simona-Martana PŐP

pmzcnwl aviZ ri (asl postaI

IiiIp#www pI1).m!in%ti!ulii!pńIInńWdircctiiMimcIian,ediu/avi?talhc)ň in canuIiarc/avi,c ul,nń in cnnsuliaw php, pcdala dc

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
c 4exJ29.03.201 8

Bd. Regina Eksabela nr. 47, ctd poşW 05Wţ3, scclor 5, Eucureţi, Rcmania
Tel:0213055500'wI. 4016
hnp]Iwww pmb m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
lglo-2016 sApuÄrop,M MppuNÁ

Nr. 11613, 1659/1576015, 1604746/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dvs.nr.15407/08.11.2017 înregistrată la P.M.B cu nr.
1576015/13.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11613/14.11.2017 cu

C completările înregistrate Ia PMB cu nr.1604746/06.03.2018 şi Ia DM cu
nr.1659/07.03.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dIui

-

de emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe domeniul public adiacent imobilului nr: str. Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.03.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor
cu modificarile şi completarile ulterioare şi HC.&M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea
şi prăbuşirea de ramuri.
Aliniament stradal, str. în dreptul imobiIuJui nr.. str.

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 13m
Parcare (domeniul public) aferentă bloc C1 bdul . ĺ ‘ nr. ‚ Iateral
dreapta imobiI nr str

-1 ex Ailanthus sp.(oţetar) O 5Ocm, h 14m
Defrişare şi scoaterea răđăcinilor cu păstrarea alveolei:
AIiniam ent stradaĄ str ‘. în dreptul imobilului nr. str.

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 6Ocm, h 13m prezintă coronamentul format

din 2 şarpante din care o şarpantă înclinată 45° spre trotuar prezintă scorbură

la punctul de inserţie şi pe h lm cu cilindrul central putred, existând pericolul
frângerii şi prăbuşirii, De asemenea arborele prezintă scorbură Ia colet cu
cilindrul central putred.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal asool3, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.3C5.55OO
http:/ĺwwwpmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
alveola rămasă Iiberă în urma defrişării ( lex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişării în vederea completării aliniamentului şi 5 ex. în alte
aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaĺe tare —2ex.
Defrişare — lex.

Director Executiv,
Simona-Marjana POPA

/ 7ť?tŁLt .

/ i'r' .
Intocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

Á. O%KECÍI ţi
ąi fl ( 5ex./20.03 .2018

7
prezcntul aviz a

pc daia dcč

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sectors, ucursşti, Románia
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Directia de Mediu
ROMANIA
1918 2CISISÁPUATCPrM iMpEuNÁ

Nr. 1623116045311Ć!$Ć21ý 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DI. -

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1604531/05.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1623/06.03.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 48, str. nr. Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.03.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea
şi prăbuşirea de ramuri.
Curte interioară spate bloc 48-49

-1 ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 12m.
Spaţiul verde faţă bloc

-1 ex Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocm, h 12m
-1 ex Morus sp.(dud) O SOcm, h 13m
-2 ex Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 13m (lex. bitulpinal), înclinate 20 spre

carosabil
-1 ex Magnolia sp.(magnolia) O 3Ocm, h 12m-eliminarea ramurilor

uscate.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte interioară spate bĺoc 48-49

-1 ex Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocrn, h 12m, amplasat Ia cca 0,3m de
bloc, intră sub incidenţa Codului Civil art.612, 613.
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Spaţiul verde faţă bloc
-1 ex Abies sp.(brad) O 2cm, h 2m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

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

Dl. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, înO
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaĺetare —6ex.
Defrişare — 2 ex, din care lex. uscat 100%

Director Execu.tjv
Simona-MarjMîá

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./ 21 .03.2018

prezentul avlz a iosI postat prP
htlpí/www.piiibrn/institutii/prin ctii/directiajiicdiu/aviz&arhoriin_consultaw/avizejtrborUn_cunsuítare.php. pe data de O 20Q1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl :.ţ•
Directia de Mediu

ROMANIA
lglS.2olB I SÁ0BÁTOOIM IMPOEUNÁ

Nr. 1956/1608241! 17. APR 2010

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
DI.

Referitor Ia adresa dvs. nr.3263/14.03.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.

O
1608241/16.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1956/19.03.2018, prin care
ne transmiteti spre soiutionare cererea dlui de emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament
a strazii în dreptul imobilului nr. „ Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 28.03.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Platbandă Iateral stânga acces

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) h 2m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
creştere torsionată, ciuperci saprofite şi scorbură pe trunchi cu Iipsa cilindrului
central, existând pericoiul prăbuşirii.

C
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

021 31 93253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendroiogic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului
2018).
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

In scopul reanalizării solicitării dlui şi emiterii unui punct de
vedere asupra celor solicitate (defrişare arbori -lex. tei şi lex. vişin, situaţi în
aliniament stradal în dreptul imobilului nr.64 str. Salva pentru facilitarea
accesului auto în garaj) vă comunicăm următoarele:

Conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3
pentru obţinerea avizului de dezafectarea materialului dendrologic în vederea
realizării unui acces, dI. trebuie să depună următoarele acte:

• actele de propietate;
• certificat de urbanism (CU)
• planul topografic scara 1 500/1 : 2000, anexa Ia CU;
• certificat de atestare fiscalăl extras de carte funciară;
• autorizaUe de constructie, dacă deţineţi
• acord emis de Agentia pentru protectia Mediului Bucuresti cu

sediul pe str. Lacul Morii nr.1, sector 1
• plan cu suprapunerea construcţiei propuse peste situaţia

existentă cu marcarea arborilor care necesită defrişarea.
• aviz Comisia de Circulaţie PMB
• aviz Poliţia Rutieră

Actele se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Bucureti, cu
sediąl în bdul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.

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

Documentaţia completa va fi înaintată spre analiză i rezoluţie Comisiei
de Ecologie i Protecţia Mediului-PMB.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector

prezentul avîiušrpbstat pe site-uI PMB

pe data do

Luminiţa CRISTESCU.
5ex./ 02.04. .2018

12 PR. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureştL România
TeI: 02130555.00 int. 4016
http.//www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

i1 :.e%.:Ý.

ŔOMÂNIA
1018 20121 A11UÁTO0lM IMţOEUNÁ

Nr. 2144/1609195/

Spre ştiinţă,
Dna

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafieŕ nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.3372/16.03.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1609195/20.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2144/21.03.2018, prin care ne transmiteti
spre solutionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat pe domeniul public-trotuar, adiacent gardului imobilului
nr str. i, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Domenŕul public-trotuar, Iipit de gardul ŕmobilului nr. str. ii

-1 ex Ailanthus altissima (oţetar) bitulpinal h Sm, răsărit spontan, afectează
împrejmuirea.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi

a reţelelor aeriene şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zoneie deficitare în vegetaţie din sector în
prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de planiare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./ 30.03.2018
:‚
‘irectiUdirectia_mediu/avize arbari n cansultare/avize_arborijnconsultarephp, pe d
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •

Directia de Mediu
ROMAN IA
l S1 S 2Ôl S SÁrZDÄTORIM IMPPEUNÂ

Nr.2146/1609204/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dna

Referitor Ia adresa dvs. nr.3509/16.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1609204/20.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2146/21.03.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii în dreptul
imobilului nr Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 28.03.2018, s-a inventariat

O următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĄ imobilul nr. str.

- 1 ex Tilia sp (tei) O BOcm, h 14m, viabil, prezintă scorbură superficială Ia bază -

reducerea cu 113 din inălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajării faţadei clădirfl.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajărfl faţadei clădirfl.

Conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

‚- perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
“—‘ echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa/etare — lex.

Director Executiv,
Simona- tia PA

prezcntulavizafos ŮL s MB
hup://www.ptnbro/insti mań&dinctii/dircçtia_nwdiu/avizc_arbolL inconsuliare/uvizt&jtihod_inconsulIwphp, pc data dc

Întocmt: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./30032018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1918.20191 SÄOSĂrOOIM MpPEUNÁ

Nr. 2148/1609211/ 2018

77. 4PR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poligrafíei nr.4

Referitor Ia adresa dvs nr.3555/16.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1609211/20.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2148/21.03.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

O situat în plantaUa de aliniament a strazii Virgil PIeoianu, în dreptul imobilului
.‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2018, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Aliniament stradal, imobil .. str. VirgiI PIeoianu
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:

-1 ex Tilia sp. (tei) O 5Ocm h 14m ‚ prezintă coronamentul format din 2
arpante înclinate spre clădire ş carosabil cu scorbură la punctul de inserţie,
Iipsa scoartei pe sarpanta înclinată spre carosabil pe hlm cu cilindrul central
putred si numeroase scorburi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul
frângerii i prăbuşirii.

O Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1,
tel.021 /319.32.53, 021/319.32.53, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
primăvara sau toamna anului 2018 ( lex. în alveola rămasă Iiberă în urma
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defrişării în vederea completării aiiniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente
deficitare din sector), respectând HCGMB nr.114/201 1 privind amenajarea si
intreţinerea alveoieior stradale din cadrul piantaţiilor de aiiniament din
Municipiul Bucureşti.

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

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

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU. O
( 4ex./30.03.201 8

prczeniul aviz a bt poslal p siic-uI PMB
IiIIpJ/wwwpriił pc đata dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

POMANIA
IOIO2CIBISÄDDĂÎQPIMiMPPEUNÁ

17,APRZQ18

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei nr.4

Spre ştiinţă,
Dna

Asociaţia de proprietari
Aleea Av. Gheorghe Stálpeanu nr bI.5, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.3617/19.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1609398/21.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2204/22.03.2018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea dnei

‚
de emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul
verde aferent bI.5, aleea av.Gheorghe Stâlpeanu Ą Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 22.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:

C) Spatiuĺ verde vizavi scara 6, bL5, aleea av. Gheorghe Stâlpeanu
-3 ex Populus sp. (plop) O 30-5Ocm h 13m, în declin biologic avansat,

uscate 75-90%, cu scorbură Ia colet şi Ia h 4m trunchi cu Iipsa cilindrului
central, existând pericolul prăburii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 3193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spauilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tänăr.

Nr. 2204/1609398!

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
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plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de
specie, în Iocul arborilor avizaţi pentru defrişare, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

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

Toaletarea arborilor situaţi pe spaţiul verde sus menţionat se va executa
de către ADP sector 1, tel.021/319.32.58, 021/319.32.53, în baza Adresei nr.
9194/19.09.2017, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti- Directia de
Mediu.

Asociaţia de proprietari/dna. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 3ex.uscate 75-90%
Toaletare —cf. Adresei nr 9194/19.09.2017

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c Sex./ 30.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

2 APR. 2018

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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Directia de Mediu
POMANIA
1918 2018 SÂ00M0P;M MPEUŕU

17 ł%

CĂ TRE,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiígrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Dna

r Referitor Ia adresa dvs. nr. 3548/19.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1609393/21.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2205/22.03.2018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea dnei ‚ prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a străzii Av, Maior Ştefan Sănătescu, în dreptul
imobilului ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.4712012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:
Aliniament stra daI imobil . str. Av, Maior Ştefan Sănătescu

-1 ex Tilia sp. (tei) O SOcm h 13m, prezintă Iipsa scoaţă pe trunchi de Ia

C
h 2m, pe h 2m, cu cüindrul central putred şi urme de carii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene éi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex.
în alveola rămasă liberă în urma defrişării în vederea completării

Nr. 2205116093931
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aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector),
respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, în prima
perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018).

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺ't

‘5 DIRVCTj4 Ct

ot MEQJU

Întocmit Inspector

‘ĂĹfeu (
Luminiţa CRISTESCU.

5ex./30.03.201 8

prezentul aviz a fost postat po sito-uI PMB
pe data de

•I 2 AP ?OJR

Q
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Directia de Mediu
ROMAN IA
19IB 201 B i 5Á2AT0PiM iM0EU,M

Nr. 10944,1235011570373, I582B45ţ.LÔ1 .2018

CĂTRĘ
DI.

DI.

Referitor Ia adresele dvs, înregistrate Ia P.M.B cu
Q nr.1570373/26.10.2017, 1582845/08.12.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr. 10944/23.10.2017, 12350/11.12.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului
nri l str. .. Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr. str ? Ianga gard spre strada

-1 ex Acer sp (arţar) bitulpinal, h 8m, în declin biologic avansat, înclinat
450 spre trotuar de Ia h 3m, existând pericolul prăbusirii.Menţionăm ca o
tulpina s-a frant si prăbusit iar tulpina înclinata are treimea superioară putreda

se sprijină pe instalaţiile aeriene stradale.
Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spauilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 prin grija administratoruluiĺproprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
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prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018 )‘ potrivit
Angajamentului de plantare nr.10944/1/ 05.04.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./05fl4.201 8

prczentul aviz a lbst postat pe site-uI PMB
hltp /www prnb roiinstiLuUi/pninan direttii/direuia mLdI&avIzL a±on In cunsultarUavizt arbon_,ncnnsuIlarL php p data dt .3 O t 2d.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
916 2016 I EĂPBÁŢOnLM iMPPEUNÄ

Nr.423/1 592248/ 0210(1' 944
CĂTRE,

Centrul Naţional de Cartografie
BduI Expoziţiei nr.1A, sector 1

Spre tiinţă,
DL

Referitor Ia adresa dvs. nr.119/11.01.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1592248/19.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.423/22.01.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului nr ‚ bdul adiacent clădirii Centrului Naţional de

Q Cartografie, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31 .01 .2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobfl nr. bdul
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri
Faţă clădire

-2 ex Prunus sp. (corcodus) O 20-SOcm h 6-7m
-5 ex Quercus sp. (stejar) O 3Ocm h lOm-reducerea cu 1/3 a Iungimii

ramurilor înclinate spre cadire cu menţinerea echilibrului arborelui.
-4 ex Prunus avium (ciresi) O 3Ocm h 13m

Q Faţă clădire, spre parcare
-1 ex Prunus avium (cires) O 2Ocm h 12m, înclinat 20°

spre parcare
-4 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 8m (din care lex.

bitulpinal, înclinat 20°
spre parcare)

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 13m
-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm h 14m

Lateral stânga clădire
-6 ex Prunus sp. (corcodus) O 20-SOcm h 6-8m i

Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Lateral dreapta clădire

-3 ex Populus sp.(plop) O 40-5Ocm h 1 3m
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Spate clădire
-2 ex Populus sp.(plop) O 30-4Ocm h 14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Faţă clădire

-1 ex Salix sp.(salcie) O 3Ocm h 5m uscat 100%, dezradacinat.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal

al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna),
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe terenul
adiacent clădirii sau în alte locaţii pe care Ie aveţi în administrare în prima perioadă
optimă (primăvara sau toamna anului 2018) ‚ potrivit Angajamentului de plantare nr
423/1/03.04 2018.

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

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

In vederea obţinerii avizului de defrişare a exemplarului Juglans sp.(nuc)
uscat vă veţi adresa Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, şos.
Olteniţei nr.35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 31 38023
sau 3142866.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaitare -29ex.
Defrişare- lex.uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmt: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
c 5ex./0t04.2018

prezentul aiz a ĺost postat 5e . Q1
htIpJ/wwwpmb.roíinsttutü/prŕmat&dlrećÍ/dlrectamedu/aWzearbod_in_consuItare/avizearboriJn consu?tare.php, pe data de L00'f. 2CR'
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CA TRE,
GENERALCOM SA

Str George Vraca nr. 8, sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr. 1598493/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1042/13.02.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizuiui de specialitate pentru defrişarea a 2ex. arbori
situaţi în curtea imobilului nr ‚ str. sector 1, vă comunicăm
următoarele:

1) Tn urma analizării documentelor existente la dosar:
- Cerere
- Poze
- Contract de Vânzare Cumpărare nr.
- Cerificat de Înregistrare Firmă seria nr.
-Autorizaţie de Construire nr.

2) a verificăriior în teren din data de 27.02.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din 28.04.2016

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

Direcţia de Mediu

Nr. 1042/1598493! Ę$ ŻNÎ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;.ţ:%..::

ŔOMÂN IA
l1ao1a SÄOOĂTOOIM MPPEUNÁ

_____

——

_

Spre ştiinţă
Dl.
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Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobii, ĺanga gard spre biocuri

Arborü prin aducerea terenuiui ĺa cotă rămân cu sistemui radicular ia suprafaţa
soluiui, existând pericoiui prăbuşirii

-lex. Ailanthus altissima (oţetar) bitulpinal, h lOm, răsărit spontan
-lex. Fopulus piramydalis (plop) O 3Ocm, h 14m

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, În compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018), în curtea
imobilului sus menţionat, potrivit Angajamentului de plantare
nr. 1042/1/10.04.2018.

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

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

5 Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJ 10.04.2018

prĽzcnluI aviz a osI postaI pc silc-uI PMR
ncnnuli:,rtpIip. pc daIa do ‘2 OQ2ż4g

mrct \
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI *il/2..:;.::.
Directia de Mediu

I POMANIA
191820181 SÄPBÁTOPIM TMPOEUI3Ä

2329111607859, 1610733/ JL09. wţy -

CĂTRE,

( str. .. nr. ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1607859/15.03.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1900/16.03.2018 cu completările înregistrate Ia

Q PMB cu nr.1610733/27.03.2018 şi Ia DM cu nr.2329/28.032018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului nr ‚ str. - Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 21 .03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea
şi prăbuşirea de ramuri şi degajării fatadei şi acoperişului imobilului.
Curte imobiI nr., str. . iateral stânga clădire:

- 3 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 13m
Curte imobil nr. ‚ str. - faţă clădire:

- 1 ex Platanus sp (platan) O 5Ocm, h 14m
Curte imobfl nr. ‚ str. ; Iateral dreapta clădire:

- 1 ex Prunus avium (cireş) O 3Ocm, h 12m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform artG pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic a. acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Nr. 1900,
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Precizăm că administratorul/proprietarului Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 5ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
c 4ex./04.04.201 8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data da

1/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cnd poştal 05C013, sector 5. Ducureşti. Româna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ť;\.:.:.:
“ZÍJ Directia de Mediu

ROMANIA
9182010 I SĂOBĂTOOIM M000UNÂ

Nr. 1901/1607882/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafieî nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Smaranda Brăescu nr. bI.12A, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.3055/12.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1607882/15.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1901/16.03.2018, prin care

Q ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe spaţiul
verde aferent bl.12A, str. Smaranda Brăescu nr Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 28.03.2018, s-a inventariat următorulkrnaterial dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 pŕivinď reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării instalaţiilor aeriene stradale.
SpaţiuI verde aferent bloc, stânga scara 1, str Smaranda Brăescu x
str Feleacu

-2 ex Gleditsia sp (glădiţă) O 30-35cm, h 12-13m
Aliniament stradaI faţă bĺoc, spre str. Feleacu

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 4Ocm, h 13m, în declin biologic.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

Bd. Regina Elisabota nr 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555.00
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector

—
Luminiţa CRISTESCU.

5ex./10.04.2018

prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMR
pe đata đe —

Bd. Regina Elisabeia nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti. Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu Ę
POMANIA
lgls 2018;SĂRBÁTDR'M MPPEUNÂ

Nr. 1903/1607867/ 2-* 20/S

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Polîgrafiei nr.4

Spre ştiinţă:

Aleea nr.: -‚ bI.., sc.. ‚ et. ‚ ap. ‚ sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.3132/12.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1607867/15.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1903/16.03.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui . i, de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe
spaţiul verde aferent blocului ‘, aleea - nr. -spate bloc, spre
str. r adiacent Iocului de parcare nr, ‚ Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 28.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde aferent blocului aleea -.

çę nr: -spate bloc, vizavi
Q de imobilul nr str adiacent Iocuĺui de parcare nr

- 1 ex Prunus avium (cireş) O 3Ocm, h lOm -reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului (prezintă vârful uscat), în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, ccd poştal OSCO1 3, sector 5, Bucureşti, Romănia

TeJ: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



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

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca
imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului
sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

r -

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 5ex./10.04.2018

prczeniiil aviz a íc)I posuil pc silc-uI PMH L r
hIIp://wwwpIllhrohlbli ILIĹi i/priiiiariahliwcii /đi LLIi iwdiu/avizejaborî_in..consulIarc/avżzc_arbori_in_consultarephp. pe daIa de —

Bd. Regina Elisabela nr. 47, ccd poştal Q500 I 3, seclcr 5, Ducureşti, România

TeI: 02130555.00 int. 4016
http ://www. pmb ro



-Is

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘j1ţ2';..;.:.:...
\BRJ Directia de Mediu .

ROMANIA
1010 20' 0 I SÁPBÄTOPIM TMPPEUNÄ

- \

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dvs.nr.3364/14.03.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1608240/16.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1957/19.03.2018, prin care

Q ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul public din
spatele imobilului nr. str. . spre str. .‘ (între garajele din str. - i şi
spatele clădirii imobilul nr. str. . J', Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 28.03.2018 şi reverificarea din 03.04.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor
cu moditicarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Domeniul public cuprins între spate imobfl nr, str L ii! şi spate garaje din str

-1 ex Populus sp.(plop) O 3Ocm, h 14m - reducerea cu 1/2 din

Q înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Domeniul public cuprins între spate imobfl nr. - str (lipiti de peretele
clădirflor) şi spate garaje din str. .

-5 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 20-6Ocm, h 13-14m, afectează
clădirile.
Lateral stânga acces imobfl nr. str

-1 ex Populus sp.(plop) O SOcm, h 14m, prezintă Iipsă scoarţă pe Li lm
trunchi cu urme de carii şi scorbură Ia colet cu Iipsa cilindrului central.

Bd. Regina Eksabeta nr 47, cod poştal 05c013, sector 5, Bucureşti, Románia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
zonele deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă (primăvara
sau toamna anului 2018)

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —lex.
Defrişare —6 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

rLL,U Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
(5ex./10.04.2018

prezentul aviz a fost poslat pe siIe-ul PMH I
I pe data de ib_ O ţŢ_

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

Directia de Mediu
POMANIA
‚glo2c6;s&neÄToaMvruENA

Nr.2349/16115541 2Ĺofĺlf3ĺP
CĂTR E,

DI.

Spre ştiinţă,
Dna

Referitor ia adresa dnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1611554/28.03.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.2349/29.03.2018 prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr ‚ str

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 03.04.2018, s-a inventariat
următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor cu modificarile şi

(3 completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: ( cf. Cod Ciril art 612, 613)
Curte imobfl nr. str..'.,: Ia Iimită cu imobflul nr

- 1 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 13m — reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajarU faţadei şi
acoperişului celor 2 imobile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/propdetawlui Iegal aI
terenuiui pe care se afiă arboreie, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţfllor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit lnspector Luminiţa CRISTESCU.

/ ĆĹ' c
DLMŁDIU

prezentul aviz a fost postt pe site-uI PMB
pe data de

%%?

Bd. Regina Eĺisabeţa nr 47, cad poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 2530/1613488/ 02Ĺ09O(ĺ

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, sector I

!!

ŔOMÂNIA
IOIS 2OIEISAPBĂTQflIM MPPEUNA

Spre ştiintă:

-DI.

- Cimitirul Sfânta Vineri
Calea Griviţei nr.202, sector 1

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.1613488/04.04.2018 şi Ia
() Direcţia de Mediu cu nr.2530/05.04.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborelui situat în perimetrul locului de veci nr. -\ figuru C, pe care îl deţine în
cimitiml Sfânta Vineri-cf. Act concesiune nr la verificarea efectuată pe teren în data
de I 1.04.2018, a fost inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor
cu modiŕicarile şi completarile ulterioare şi RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuLui Bucureşti, avizăm:
Transplantare:
Loc• Eigura

- t ex Pinus sp.(pin) l5cm, h 1,6m . Prin poziţia Iui, arborele p]antat de Administraţia
Cimitirului Sfânta Vineri, a micşorat suprafaţa locului de veci menţionată în Actul de Concesiune (
2x3=ômp).

Transplantarea se va efectua prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele (ACCU), în perioada de repaus vegetativ a acestuia (primăvara sau toamna) pentru a nu-i fi
afectat echilibrul biologic, luându-se măsurile necesare asigurării prinderii materialului dendrologic
(udat, tutorat,etc.);

Q Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a lucrării,
siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform urt. 6, pct 8 din Anexa nr. l ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Transplanuz,-c-Ies.

Director Executiv,
Simona-Mariana-POPA

cprrl

Înlocmit;Inspector Luminiţa CRISTESCU.
/1 - Sex/l'0410I8

prctentul aviz a Iost poslat pc sitcuI PMH d O 4'
http.i/www.prttb.ro/instiiuüiipritttańWdircciíí/dircciiantcdi u/aviz& rburiJnconsuItarc/a ze irbottin.cnn5uIIarcphp, pc data dc

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştel 050013. sector 5, Bucureşti, România
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Directia de Mediu‚497
‘

Nr. 3054/
P2 ?IAJ 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs.nr.5318/19.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618538/24.04.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3054/25.04.2018, prin care
ne înştflnţaţi că aţi defrişat în regim de urgenţă un arbore situat în plantaţia de
aliniament a str. Sfânta Maria, în dreptul imobilului deoarece trunchiul
acestuia nu prezenta cflindrul central existând pericolul prăbuşirU şi menţionaţi
ca potrivit HCGMB 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti veţi planta un exemplar în aiveola ramasă
Iiberă în urma defrişării şi 5ex. în aliniamentele deficitare în vegetaţie din
sector, vă rugăm sa ne transmiteţi in scris care sunt străzile pe care urmează
să executaţi plantarea.

Deasemenea, Ia finalizarea Iucrărilor de plantare cont. art.9 aIin5 din
Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărh în teren a plantărilor în
compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
n o rm at iv.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Ľ,

ş Intocmit: Inspector Luminiţa CRiSTESCU.
ia Ć-77 ç 3ex ‘26 042018

prc'cnul avz a fust pustat pv siţtiil PM B
pt data dc

Bd. Regina Esabcta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
I ROMANIA

I9l&2DE StaBLŢOM iIflQEUIÁ

Nr. 2145116091991
(‘2 MÁL 2018

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
-DI.
Aleea nr bI. et. ‚ ap. ‚ sector 1

CJ -Asociaţia de proprietari
Aleea Someşul Rece nr.19, bI.8, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.3386/16.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1609199/20.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2145/21.03.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe
spaţiul verde aferent bI.8, aleea Someşul Rece nr.19, Iateral stânga acces
scara B, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2018, s-a constatat
că arborele la care faceţi referire-lex. Magnolia sp.(magnolia) O 3Ocm, h 7m
este viabil şi toaletat (redusă înălţimea coronamentului).

Având în vedere cele menţionate mai sus vă facem cunoscut că nu
Q avizăm alte intervenţii asupra acestui exemplar.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit Inspector Luminita CRJSTESCU.
( 5ex'J10.042018

‘I
—I

ut. M
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
1010 201 B I SAPBAmP'M TMPDEUNÄ

Nr. 9288/1558441/ o MI 7019 /

CATRĘ
Dna

Referitor la adresa dvs. ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1558441/20.09.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.9288/21.09.2017 prin care solicitaţi emiterea avizului de
speciaHtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr. str.
Gral. ] la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.10.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi adminislrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localitäţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri i degajarii faţadei i acoperiu1ui cladirii.

Curte inzobü nr str. ‘ spre str
- 1 ex Ailanthus sp.(oţetar) 4Ocm, h 14m

Curte imobil nr ( - t, spre str.
- 2 ex Morus sp.(dud) Ç 30-SOcm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr ‚ spre srt;

- 3 ex Ailanthus sp.(oţetar) @ 4Ocm, h 13m, uscat 100%

Curte imobil nr ( ‚ spre str. Th.Anzan :
- 2 ex Ailanthus sp.(oţetar) ® 4Ocm, h 13m, uscate 90- 100%

Curte imobil nr. I spre str .• t str i

- 1 ex Ailanthus sp.(oţetar) ® 4Ocm, h 8m, uscat 80%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratprului/proprietawlui Iegal

aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.&M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

Bd. Regna Elisabota nr. 47, cod paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Romănia
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscati avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă ( toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019)
potrivit Angajamentului de plantare nr.9288/1/ 17.04.2018.

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

Prezentul aviz are [errnen de valabilitate 2 ani de Ia data emiţerii.
Toaetare-Sex.
Defrişare- 6ex. uscate 80-]OO%

Director Executiv,
Simona-Mariäna POPA

C

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

prczenlul uvjz a f(,I pnslal pc silc-ul PMH
hlip piî,I, rofiiP.llIutll/prl lllJfl ticilrtLlll/(IIrLLII l IIIL(IIIlĺ l\ťIZL iiIori ln Lon%U!IdRIa iítdrIiün In con%ullarL php Ţ)L datd dL

A( zrt
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Directia de Mediu .

ROMAN IA
lgTa.2ola l sÄpBÂTcpIA 1VPPEUNÄ

Nr.12284, 2852/1581982, 1616628! 08. MAĹ 2018

CĂTR E,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBILIAR

BduI Regina Elisabeta nr.16, sector 3

Spre ştiinţă,
DI

DI.

Referitor Ia adresele dlui şi înregistrate la
P.M.B cu nr.1581982/06.12.2017, 1616628/18.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.12284/07.12.2017, 2852/19.04.2018, prin care solicitaţi ‚ emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului nr. str. ‘, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
17.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr. . str

O -1 ex Tilia sp. (tei) O lOOcm h 15m ‚ prezintă scorbură Ia colet şi pe h
1 m trunchi cu Iipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, AFI are obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în

Bd. Regina Elişabeta nr. 47. cod paştal 050013, sector 5, Sucureşti, Románia
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prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018 )‘ În curţile
imobilelor pe care Ie are în administrare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţa de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea veriticării Îfl teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

j

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6ex.120.04.201 8

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe data de

‘‘ 14I 2Du
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ŘOMÂN IA
10182088 IA0BÂTC0IM IMPPEUNÁ

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

-Asociaţia de proprietari
Bl.20/4, str. Elena Văcărescu, sector 1

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1597714/08.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr1003/09.02.2018, cu
completările înregistrate Ia PMB cu
nr.1598880/13.02.2018,1606976/13.03.2018, 1609346/21.03.2018 şi la DM cu
nr. 1084/14.02.2018, 1800/14.03.2018, 2200/22.03.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe
domeniul public aferent blocului 20/4, adiacent imobilului nr. str. Elena
Văcărescu, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21 .02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

O Toaletare:
Spaţiul verde aferent bloc 20/4, str. Elena Vă că rescu —Iateral dreapta acces,
spate clădire' str. EIena Văcă rescu

-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 14m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri şi
degajării acoperişului clădirii imobilului nr.45.
Defrişare şi scoaterea răđăcinilor: ( cf. Cod CiviI art 612, 613):
Spaţiuĺ verde aferent bĺoc 20/4, str. Elena Vă că rescu —Jateral dreapta acces,
Iipit de fundaţia clădirü imobflului nr.

-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 9m, amplasat Ia distanţă sub Iimita

admisă de Codul Civií, afectează fundaţia şi acoperişul clădirii.

Direcţia de Mediu

Nr. 1003,1084,1800,220011597714, 1598880,1606976,1609346/ 08, MAL 2010
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Lucrări!e avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îl afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —lex.
Defrişare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

kl ić
ţ \\ Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

6' ĺ2ţ(6ex.717.04.2018

li
prezenąu! aviz a fot pnsLat pe siIeul PNIB “iÂí Ż0183

hup;//www.piib.ro/insütutii/priiiiariidireciii/direetianiediu/avize_arbori in. con[IIIare/avize.arborLinconsuIIarephp. pe daia de
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Dírectia de Mediu
l ROMANIA
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2018
08. MAL 2018 J

CĂTRE,
Teatrul Qdeon

Calea Victoriei nr.40-42, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia PMB cu nr.1598251/09.02.2018 şi
ia Direcţia de Mediu cu nr.1018/12.02.2018, prin care soiicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
interioară a imobilului nr.40-42 Calea Victoriei, va comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documenteior existente Ia dosar:
- Cerere
- Poze

2) a verificării în teren în data de 16.02.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din data de 21 .02.2018

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

Curte interioară
-6ex.Ailanthus altissima.(oţetar) O 30-4Ocm, h 13-17m l răsărite spontan

(3ex afectează imobilul vecin şi 3ex. cabina poartă).
Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI terenuiui pe care se
află arborii, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a ratelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizati pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 36ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu diametrul trunchiului

Nr.1 018, 1093115982511
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de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de
specie, în prima perioadă optimă (primăvara sau toamna anului 2018),
potrivit Protocolului de plantare nr.11/11.04.2018 încheiat cu ADP sector 1

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 6ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ÇJ'

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./ 20.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

;g MAI, 2018

CĂTR E,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMQBILIAR

BduI Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3

Spre ştiinţă:
- ADP sector 1
Bdul Poligrafiei nr.4
-sci --

Str. / ‚ et.2, cam.5 sector 1

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.1405/07.02.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1598677/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1056/13.02.2018 cu
completările înregistrate la DM cu nr.2653/1 1.04.2018, prin care ne transmite spre
solutionare cererea firmei SC — .7', Ĺ de emiterea
avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arboriidr, situati în curtea
imobilului nr.. ‚ str. -‚ la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.02.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Curte imobil nr._ ţ str. ‚ akniament de—a lungul gardului
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

prăbuşirea de ramuri

Lateral stânga acces porţi atito, spre str. Albac
-2 ex Gleditsia sp. (glădiţă) ® 50-8Ocm, h 14m, înclinat 20° spre carosabil.

Lateral dreapta acces porţi auto spre str Albac
-3 ex Gleditsia sp. (glădiţă) O 35cm, h 14m.

-1 ex Tilia sp. (tei) śZi 6Ocm, h 14m

Nr. 1056, 2653/1598677/

Lipit de gard, spre str Popasului
-1 ex Ailanthus sp. (oţetar) ® 3Ocm, h 13m

-1 ex Gleditsia sp.(g]ădiţă) ® 8Ocm, h 13m

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureştĘ Románia
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Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruui/proprietaruIui legal
al terenului pe care se aflâ arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare-8ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

J
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

6ex./24.04.2018

Ü
‚ MAI. ÎQIB

prezcnttil aviz a insI pnIaI pc sile-ul PMI3
pC data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •9:şj.:.:.•

Directia de Mediu
ROMANIA
I82OlBISĂflBĂrOLM IMPPEUNÂ

Nr. 11613, 1659/1576015, 1604746! 2018
D 6. MAI. ÎD

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă,
DI

Referitor Ia adresa dvs. nr.15407/08.11.2017, înregistrată Ia Primăria

Municipiului Bucureşti cu nr. 1576015/13.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr. 11613/14.11.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui

cu ccmţetarea inregistrată Ia PMB nr.1604746/06.03.2018 şi

Ia DM cu nr.1659/07.03.2018, prin care solicita aviz de defrişare a unui ex.

Tilia sp.(tei) situat pe domeniul public, adiacent imobiiului nr. str.
sector 1, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Poze
- Certificat de Moştenitor nr.

2) a verificărilor în teren din data de 10.12.2017 şi 20.03.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi
Protecţia Mediului — C.G.M.B din 28.04.2016 şi a rezoluţiei acesteia,

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

Bd. Regina EŢisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021 .305.55.00
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Defrişare şi extragerea rădăcinilor: ( cf. Cod CiviI art 612, 613):
Domeniul public, spaiuI verde aferent imobilului nr. str

-lex. Tilia sp.(tei) O 8Ocm, h 14m, amplasat Ia ĺa cca O,4m de peretele
imobilului, aduce prejudicü acestuia

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborele (ADP sector 1), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu baot de pământ cu diametrui trunchiuiui de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex.
pe spaţiul verde sus menţionat respectând distanta de plantare faţă de
obiective şi 5ex.în zonele deficitare în vegetaţie din sector), în prima perioadă
optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

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

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

o
Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

(:Lt

Intocmit. Inspector Luminiţa CRISTESCU.
• . • 5ex./2404.2018

%(ţÁ7 (
prezentul aviě a I)çl po%taI pe site-til PM B
hitp://www. piuIrn/insiituti Jpńiiiad Wdireciiiiđírectia • nwdiu/avize Irlwri - in_conultinJavizc.arbori_in_consultare.php, pe dala Je
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Ţ%

Directia de Mediu .. ••..

ROMAN IA
l l 1.2018 I SApBÂTOpIM IMPPEUNÁ

Nr. 2290116105191
fl 8. MAL ZUi2

CĂTRE,
Uniunea Artiştilor Plastici din România

Str. Băiculeşti nr.29-33, sector 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs l înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1610519/26.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2290/27.03.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilelor nr

Q
str. şi pe domeniul public aferent acestor imobile, Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 13.04.2018 şi reverificarea din data de 20.04.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri şi degajării faţadei clădirii şi a instalaţiilor aeriene stradale.
Curte imobfl nr. ‚ str -

- 5 ex Acer sp (artar) O 20-3Ocm, h 12-14m
- 1 .ex Tilia sp (tei) O 25cm, h 12m

-

3 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex Ulmus spĄulm) O 4Ocm, h 14m

Curte imobU nr. l str. ‘r -

- 1 ex Tilia sp (tei) (9 3Ocm, h 1 3m
- 1 ex Acer sp (artar) O 3Ocm, h 13m

Curte imobiI nr str. .

- 1 ex Ulmus sp.(ulm) 0 4Ocm, h 14m
Curte imobiI nr. ‚- str. .

- 1 ex Ulmus sp.(ulm) O 3Ocm, h 13m
Curte imobfl nr ‚ str.

- 1 ex Robinia sp.(salcâm) 0 3Ocm, h 13m
Curte imobil nr ‘str

- 1 ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Ulmus sp.(ulm) bitulpinal, h 14m

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47, cod poştal C50013, sedor 5, Bucureşti, România
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Domeniul pubüc adiacent imobU nr.
- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 4Ocm, h 13m, înciinat 25 spre carosabil
- 1 ex Prunus sp (corcoduş) bitulpinal h 4m-eliminarea ramuriior uscate
- 2 ex Populus canadensis (plop) O 80cm, h 14m
- 1 ex Celtis sp (mierea ursului) O 25cm, h 13m

Domeniul public adiacent imobfl nr.; str
- 1 ex Prunus sp (corcoduş) O 3Ocm, h 5m-reducerea cu 1/3 a iungimii

ramurilor înclinate spre carosabil şi clădire
- 1 ex Acer sp (artar) O SOcm, h lSm

Domeniul pubĺic adiacent imobil nrL - str.
- 1 ex Ulmus sp.(ulm) bituipinal, h 14m

Domeniul public adiacent imobU nr ţ, str. . .1 ;. . L 1j:

- 1 ex Ulmus sp.(ulm) bitulpinal, h 14m
Domeniul public adiacent imobil n

- 1ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h lOm (3
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietaruiui iegal

ai terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi
frânte).

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

Prezentul aviz are !ermen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaĺetare — 1 7ex. ĺn curte + lOex arbori pe domeniu public.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ĺĺ,

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.

ç 5ex./26.04.201 8

prezentul avä a fost postat pe site-uI FMB 04 MAI 2018
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
IQl2OÎ8 I EĂPSATOQIM IMPPEUNÂ

Nr. 2417/1612174/ G8, MAI. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
BduI ion Mihalache nr.313, bi.D, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.39612&03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1612174/30.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2417/02.04.2018, prin care

O ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul
verde aferent bi.D, bdul Ion Mihalache nr.313, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 13.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
compietariie uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie
a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei şi acoperişuiui clădirii.
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc-parcare:

- 1 ex Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 13m
Spaţiul verde faţă bloc

-5 ex Tilia sp (tei) O 30-6Ocm, h 13m
-5 ex Prunus sp (corcoduş) O 3Ocm, h lOm

Spaţiul verde spate bloc-(spaţiu închis, nu s-a putut inta în vederea
inventarierii arborflor, În cerere nu era menţionată persoana sau numar de
telefon în vederea contactării)

- 1 ex Cataipa sp (cataipa) O 4Ocm, h 14m
- 2 ex Prunus avium (cireş) O 25cm, h 8m-eliminarea ramuriior uscate
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşth Ramănia
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Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Frecizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Menţionăm ca pentru arborele situat pe spaţiul verde Iateral stânga bloc
parcare, veţi reveni cu cerere după pornirea în vegetaţie a materialului
dendrologic (Isfârşit Iuna mai-iunie) în scopul stabilirii procentului de viabilitate
aI acestuia.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului O
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — l4ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 5exJl6.04.201 8

prezentul aviz a fust pnslat pe site-ul PMB
pe data de

O 4łĄÂI 20185
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directía de Mediu
POMANIA
1013-2013 I &ÁIrnATOOIM MPPEUŃÁ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poiigrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

-Asociaţia de proprietari
Aleea Făurei nr.4, vila 12B, sector 1

Referitor ia adresa dvs. nr.4020/27.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1612607/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2443/03.04.2018, prin care
ne transmiteţi spre soiuţionare cererea diui ‚ de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aparţimând speciei Thuja
(tuia) situaţi pe spaţiul verde aferent vilei ‚ aleea la verificarea
efectuată pe teren, în data de 13.04.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu cca 1-1 ‚5m din înălţimea exemplarelor de tuia în vederea
îniăturării vârfuiui pendul ca urmare a depunerii zapezii în timpul iernii. Si
eiiminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde aferent vUei nr, 4 spre viĺa nr.6:

- 4 ex Thuja sp (tuia) O 25cm, h 7m
Spaţiul verde aferent vUei nr, 4 spre viIa nr.2:

- 4 ex Thuja sp (tuia) O 10-2Ocm, h 7m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADF sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toal&area se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

Nr. 2443/1612607!
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(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizuhji să îl afişeze, În xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 8ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6exJ26.04.2018

pretentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
IiIip://www,pmb pe daia đe

C.,MAI ?fliŔ

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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r'n PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lť7..;::

\S/ Directia de Mediu
ROMAN IA
lg1s-2rna I $ÂPDATDPM ÎMuNÁ

Nr. 2444/1612610/ 08. MM. 2018

CĂTR E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR (AFI)

BduI Regina Elisabeta nr.16, sector 3
Spre ştiinţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dvs. nr.4070/28.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1612610/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2444/03.04.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţiîn plantaţia de
aliniament a str. GraI ‚ în dreptul imobilului nr: şi în
curtea imobilului nr. „ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.04.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aĺiniament stradal, imobfl nr.. - str. GraL..

- 2 ex Quercus sp.(stejar)O4Ccm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin Şrâigerea şi prăbuşirea de ramuri i

degajării faţadei şi acoperişului clădirii.
Aliniament stradal, imobil nr str GraL,

-1 ex Quercus sp.(stejar) O BOcm, h 13m- eliminarea ciotului de
şarpantă, putred, cu scorbură Ia punctul de inserţie, orientat spre clădire şi

reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului,în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin 4tgerea şi prăbuşirea de ramuri i

degajării faţadei şi acoperişului clădirii.
Cu#eimobil ‘.,‘

- 1 ex Tilia sp.(tei)O6Ocm, h 14m reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

Od Regína Eűsabeta nr 47, cod pcşt& O513, sčctor5, Bucureşli, Romănía
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pagube materiale sau accidente prin fâigerea şi prăbuşirea de ramuri i
degajării faţadei şi acoperişului clădirii vecine.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
iegal aI terenului pe care se află arborii (ADP sector 1 pentru arborii situaţi în
aliniament şi AFI pentru arborele situat în curte), evacikidu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, kâidu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţee1or aeriene i degajării faţadei
clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaietarea se va executamn perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi f âite).

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

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa(etare — 4ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

s

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 6ex./16.04.2018

04. MAL îOie
prezentul aviz a íust pustat pe site-ul PMB
i(tpiiwwwpiuhm/instituiii/priinaiinidireetii/direeiia.ntediu/avize_arbori in.eonsuIwre/avize_arbori_in_consuItare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

POMANIA
1818 2018 ISÂP8ĂTOOIM ÎMPPEUNÂ

Nr. 2669116144611
08. MAI. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
DIui

Referitor Ia adresa dvs. nr.4543/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1614461/11.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2669/12.04.2018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în plantaţia de aliniament a strazii ‚ în dreptul imobilului nr.

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.04.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă

-2 ex Prunus sp. (corcoduş) O SOcm h 7-8m ‚ prezintă coronamentul
format dintr-o singură şarpantă (dezechilibrat) şi ramurile între firele retelelor
aeriene stradale, Prin executarea lucrării de toaletare şi degajarea retelelor
aeriene stradale ar rămâne numai şarpanta fără coronament, astfel încât
arborii nu ar mai avea aspect decorativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 31 93258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea pomilor
fructiferi avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 12 ex.pomi fructiferi ( 2ex. în pladbanda ramasă Iiberă în
urma defrişării, în vederea completării aliniamentului şi 10 ex. în alte

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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aliniamente deficitare din sector, în prima perioadă optimă (primăvara
sau toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa
cadrul P.M.B, În vederea verificării în teren a plantărilor
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a Iost postat pe site-ut PMB
pe data de

o

alin.5 din Anexa 1
Direcţia de Medki
în compensare. In
normativ.

Ia
din
caz

G

Întocmit:

•%Ĺtĺ cfU

Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç5ex./l 6.04.2018

O 6 MÁI. ZO18
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lť7:%..:::.
Directia de Mediu .••..

ROMANIA
III-2oIB I SAPEÁŤOWM IMPPEUNÁ

08, MÁI. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRApA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Ambasada Federaţiei Ruse
BduI Kiseleff nr.6, sector 1
Ambasada Portugaliei
Str. Paris nr.55, sector 1

Referitor Ia adresa Ambasadei Federaţiei Ruse, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1614764/12.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2698/13.04.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a strazii Paris, în dreptul imobilului
nr. Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianuI
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pas1irea alveolei:
Aliniament stra daI imobU nr str Paris

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 13m ‚ prezintă coronamentul format din 2
şarpante (o şarpantă uscată 100% şi o şarpantă viabilă) cu scorbură Ia

Q punctul de insertie, existând pericolul frângerii şi prăbuşirii.
Aliniament stradal imobil nr55 str Paris, Iateraĺ dreapta acces

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 1 3m ‚ prezintă vârful coronamentului uscat
şi scorbură Ia colet cu Iipsa cilindrului central, existând pericolul frângerii şi
prăbuşirfl.

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 1 3m ‚ prezintă scorbură pe trunchi Ia h 1 ‚6m cu
Iipsa cilindrului central şi coronamentul dezechilibrat, format dintr-o singură
şarpantă înclinată 30°, existând pericolul frângerii şi prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

Nr. 2698/1614764/
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prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a l8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie
(3ex. în alveolele rămase Iibere în urma defrişării în vederea completării
aliniamentului şi 15 ex. în alte aliniamente deficitare din sector),
respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, în prima
perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CHISTESCU.
ç6ex./25.,04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •:şj.:.:

Directia de Mediu
POMANIA
lgl 8.2018 SÂPBÁTOOIM MPPEUNÁ

Nr. 2730/1615540/ 08, MAL 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
DI.

Referitor Ia adresa dvs. nr.4116/05.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615540/13.04.2018 şi Ia DirecUa de Mediu cu nr.2730/16.042018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea dlui ‚ prin care solicită

O emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii ‚ în dreptul imobilului nr. Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea răđăcinilor cu pas$area alveolei:
AIiniament stradal, În dreptul imobilului nr tr.

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 12m, înclinat 3Q0 spre carosabil, în pericol
de prăbuşire.

/
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, teI.0211Q3Z588

Q
021ţ3132Ş3, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.081I28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex.
în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului
şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB
nr.114/201 1 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din
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cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, în prima
perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de a data emiterii.
Defrişare- lex.

Director Executiv, O
Simona- ana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç 5ex./ 25.04.2018

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http;//www.pmb.rouinstiiulii/primari&directiŕ/directia. mediwavize.arbori_in_consultar&avize_arborLin_consultare.php, pe data de

94. MAL 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •:şj.:.:

Directia de Mediu
ROMANIA
101 B201 B I SÄBÂTCIM ÎMPPEUNÄ

Nr. 2731116155721 (13. MĂŁ1Ü1a

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafieî nr.4
Spre ştiinţă,
Administraţia de proprietari
Str.Pajurei nr.1 1, bi.F4, sector 1
Dna

Referitor ia adresa dvs. nr.4705/11.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
O 1615572/13.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2731/16.04.2018, prin care

ne transmiteti spre solutionare cererea Asociaţiei de proprietari, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe spaţiul
verde aferent bl F4 str. Pajurei nr.1 1, adiacent scara 4, Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din íntravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde, Iateral dreapta scara 4

-1 ex Abies sp. (brad) O 3Ocm h 14m, degarnisit, vegetează doar în
treimea superioară a coronamentului, existând pericolul frângerii şi prăbuşirii.

/ Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.023'319?2,581
O 021ţ319.3253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

nr.081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiíor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare piantării de material dendroiogic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019).

Bđ. Regîna Elisabota nr. 47, cođ poştal 050013, sedar5, Bucureşti, flcmănia
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecUu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat
după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într
un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç5ex./ 26.04 .2018

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
po data de

O 4, MAL 20$
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
‚O'• 0111 SÁPOÂTOOIIĄ 1u00c0N4

CĂ TRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.489611 1.04.2018, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2759/16.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a strazii Calea Dorobanţilor, în dreptuj
imobilului nr.188-190, Ia verificarea efectuatâ pe teren, in data de 19.04.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi compĺetată cu Legea nrA7/2012 i H.C.G.M.B. nr, 304i2009 privind Normele

- () de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul lţnicipiului Bucureşti avlzám:
Defrişare şi scoaterea rădăclnilor cu pas6rea alveolei:

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) @ 3Ocm h 13m prezintă scorbură Ia colet şi pe ii 0,5m
trunchi cu lipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşihi.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.02Jt31R3?581
02119?253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Međiu nr.6081/2L07.2016,
codform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeňene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătcare
acestuia, funcţie de specie ( lex. în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării în vederea
completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), in prima perioadă
optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), respectând HCGMB nr.114/2011

O privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

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

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

Director Executiv,
Simona-Maria

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU. “.4.
prezentul avíz a tostat:i%4B

(4ex./ 25.04.2018

http:/fwwspmbro/ins Uj'Qdmada/ /dlrectia_mcdiu/avize, aÓQrj inconsultareiavizearbori inconsultare.php, pe data de

Nr. 27591 06 MAI. 2016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘lţ2..::;

Direcţia de Mediu ‘

ROMAN IA
I l1CDiI.L “ŞO[UtÂ

Nr.34ťłt/Ů70 f d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBUC SECTOR 1

BduI Pollgratiei nr.4

În urma veriiicărll în teren în data de 09.05.2018 a situaţIei existente în
Parcul Gării de Nord ca urmare a fenemenelor meteo nefavorabile din data de
08.05.2018 care au dus Ia prăbuşirea unei şarpante dintr-un ex. Tilia, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare ęi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Parnul Gării de Nord, ĺateral stânga alee principală acces din Piaţa GărU de
Nord (vizavi de coioane)
Exemplarul nr. 1

- 1 ex TiIia sp (tei) e 3Ocm, h 13m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, având

în vedere ca prin prăbuşirea şarpantei din exemplarul vecin a fost afectat şi

coronamentul acestuia.
Exemplawl nr.2

- 1 ex Tilia sp (tei) O 4Qcm, h 14m — eliminarea de Ia punctul de inserţie

a ciotului de şarpantă rămas în urma frângerii şi prăbuşirii acesteia şia

ramurilor uscate cu reducerea cu 1/3 din înălţimea şarpantelor ramase, în

vederea evitării producerli de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.
Exemplarui nr.3

- 1 ex Tilia sp (tei) ® 4Ocm, h 14m — eliminarea de la punctul de inserţie

a şarpantei care prezintă scorbură Ia bază cu lipsa ciIindruui central şi

reducerea cu 1/3 din mnălţimea şarpantelor ramase, in vederea evitădi

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri

fld. Rega ERsabota nr 47. d poşw D5I3, seor 5, Btcwtşu. Rnbnła

TeFO2I)555X
hbpJhwwp,t.m
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Director Executiv,

prin grija ADP
căile de acces,
irii constwcţiilor

Întocmlt: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

— íť:_-Ć::f&ł ( 4ex109.05.2018
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Lucrarea avizată se va executa în regim de urgenţă,
sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
Iuându-se măsuri de prevenire & accidentelor sau a deteriora
din jur şi & reţelelor aeriene ęi degajării faţadei clădirii.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancVunl conform art. 6, pct B din Anexa
nr. 1 Ia H.&G.MB. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabllitate
Toaletare — 3ex.

2 ani de Ia data emiterii.
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Nr. 2944/ ŤÝĄ I ÎOkb

CĂ TRE,
ADMINISTRATIA LA CURI PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI

SeMciuI Jntreţinere Amenajare şi Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.88, Sector i

(Parcul Horeasca şi Parcul Carol)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3837/16.04.2018, înregistrată ia P.M.B - Direcţia de
Mediu cu nr 2944/23.04.2018, prin care sesizaţi că în urma condiţiilor meteo nefavorabile
din perioada 27-30.03.2018, în parcurile administrate de ALPAB Parcul Fioreasca şi
Parcul Caroi, s-au prăbuşit 3 ex. arbori apartinând speciilor: Pinus (pin), Aesculus (castan),
Fraxinus (frasin), vă comunicăm următoarele

- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUior verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art6, alin.4, pct.a « în cazulprăbuşirü unor arbori/ramuri,
datorită inregistră rU ŕenomenelor meteorofogice nefa vorabile, proprietarü/administratorü
Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea radacinUor şi ridicarea materialului Iemnos
pentru descongestionarea zonei. In Iocul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar
pentru arborü deterioraţi se vor aplica taieri de corecţie ».

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor prăbuşiţi, aveţi
obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu baiot de pământ aparţinând speciilor care
s-au prăbuşit, arbori cu O minimun 7cm şi înăltime corespunzătoare diamentrului în
funcţie de specie, astfei: 1 ex. în Parcul Fioreasca, respectiv 2 ex. în Parcul Carol, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

Lucrările se vor executa prin grija dvs. ca administrator Iegal aI terenului pe care se
află arborü, iuându-se măsuri de intreţinere, în scopul prinderii materialului dendrologic
plantat.

La fínalizarea iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.S, în vederea
verificărH în teren a piantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din ace)aşi act normativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red TSJa 27C12CIÔ

Ed Rr,a Ensacera rr 47 ccd pş CE1C 3 5 Euc.raş:i Rcrrâ—a
Tel 02t 30555C0
http ww pmb ro
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Directia de Mediu
POMANIA
‚gl, D1BIÁPAŤDPľĄ iMPOEUNÁ

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.3737/14.052018, prin
care solicitaţi defrişarea în regim de urgenţă a unui arbore situat în plantaţia de aliniament
a str. Pădurii, vizavi de imobilul ‚ în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inttavilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă

-1 ex Salix sp. (salcie) O 3Ocm h 8m prezintă trunchiul fisurat de Ia punctul de

Q inserţie a şarpantelor pe h 0,5m, existând pericolul frângerii şi prăbuşirii acestora.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, teL0213193258,

0213193253, în regim de urgenţă, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentw
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în prima perioadă optimă
(primăvara sau toamna anului 2018).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Oefrişare- lex.

Director
Simona-Mőriana POPĄ\

Întocmit: Inspector Luminita

prezeniul aviz a fost L4 e7š$MB
\%_ t(1ĺđ J,fżeł

Qdex./ 14.05.2018
http://wwwpmb.ro/institutĺîľ1tíiań&directii/directia međiwavize arbori in consultare/avize arbori in consul(are php, pe data de

Nr. 3737/ •15 1ÄÍ
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Directia de Mediu L

I ROMANIA
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c ĂTR E,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

BduI Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3

l I

Spre stiinţă:
— DI. 1

Str.

Aeferitor la adresa dlui r ;.“ înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1616532/17.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2828/18.04.2018, prin
care solicită emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului .‘ ‚ str. ‚ Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.04.2018, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Detrlşare şI scoaterea rădăcinilor:
Spate curte imobfls.

L .

O -1 ex Tilia sp. (tei) e 4Ocm h 12m, uscat 100%
Lucrăriie avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului/proprietarului Iegal ai terenului pe care
se află arborele (AFI), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene şi crearea condiţiilor necesare
piantării de materiai dendrologic tânăr.

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

Nr. 28281161 6532!

Bd. Reçna Ehabota nr 47, d pşiaI 05CC13. sector 5 BucureW, Aománia

Te 0213055500
hflpJhawwpmb rv
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
(AFI) plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametwl
trunchiului de minimum 7cm şi ínălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de
specie, în curtea imobilului sus menţionat sau în curţile altor imobile pe care Ie
aveţi în adminlstrare, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. ar.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex uscat WO%

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ex./1 4.05.2018

prezenhi aŁz a fosI pcslat pe site-uI PMB
http Ľwv,v pmb pe data de

Bd flogtna Eiisabeta nr 47. codpcştal 05m13. sedas 5, Bucureşti. Ramůnia
TeI:021 30555001n1.40T6
htlp ifwww pnb m
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2 L MÂ 2018
Nr.1106, 3292/1599283, 1620626/

CĂTRE
DFÁ

Str ę -

Spre ştiinţă:
-DL

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1599283/14.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.1106/15.02.2018, cu completările înregistrate la PNB cu
nr.1620626/03.O5.2018 şi la DM cu nr.3292/04.05.2018, prin care solicitaţi ‚ emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în curtea imobilului

• . . la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl v . - lateral stága clădire

-2 ex Acer sp. (arţar) O 4Ocm h 13m ‚ în declin biologic avansat, prezintă
ciuperci saproEte Ia colet şi creştere înclinata 35° spre cladire (se sprijină pe comişa
acesteia).

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, prin

grija administratorului/propńetarului Iegal al terenului pe care se află arbodi,

evacuându-se masa lennoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantării de matedal dendrologic târiăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arboňlor avizaţi pentru de&işare, aveţi obligaţia plantării a l2ex.
arborl tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, âincţie de specie, în prima perioadă optimă

B Ragk.a Dsabela nr 47, c poşli 050013, sar 5. BLCnŞd, Rmi.t

TćĄ: 02I.3O5,5.O0
hJ/v,vn'w.pmb.m



Director Eecutiv,
Simoua-Mariana POPA
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prattiul Qviz u íosi post pc site-ul PN$B
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(toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019 )‘ potrivit Protoco]ului
nr.07/23.03 .201 8 încheiat cu ADP sector 1.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare-2ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
L 5ex./15.05.2018
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Directia de Mediu
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:] 1AĹ 2016

CĂTRE,
Dna .

1.

Referitor la adresa dvs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616279/17.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2827118.04.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi in curtea imobilului

- Ia verificarea efectuată pe teren, n đata de 09.05.2018, s-a Inventańat
următowl material dendmlogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

Q
reglementarea şi administrarea spaţiulor verzi din intravilanul localităţilor cu modificadle şi
completahle ultedoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentelor şi din Iungimea ramuńlor înctinate spre

carosabil cu elimlnarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale

sau accidente prin frůngerea şi prăbuşirea de ramuri.
Curte imobu nr. 182, Caiea Floreasca, Îângă gard spre str. Johan Strauss:

- 2 ex Platanus sp (platan) e 40-5Ocm, h 13m ‚ viabile
- 1 ex Acer sp (arţar) e SOcm, h 13m, viabil
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowlui/prophetawlui Iegal aI

terenului pe care se află arborii, evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constwcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 dIn Anexa 1 la H.C.GM.B. nr. 30412009 pńvlnd Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa in
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

(3) echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramuňlor uscate şi frânte).
Precizăm că administratowYprophetawlul Iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar apllcându-se sancQuni conform art. 6, pct 8 din Amexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv1
Simona-Mariana POPA

E -.Ĺ c Intocmtt Inspector Luminiţa CRISTESCU.

—ct4( LĄ,(?t' ( 4ex./15.05.2018
prezentul avlz a &tpos4at pe site-UI PMB
hup:Uwwwpmb rdItittsWpdm$iaĂdircc!iiIdIrecţia mediulaviztarbadjn consuflarWavize arborinconsultare php, pe đae
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Direcţia de Mediu ..-.
POMANIA
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22 ?1AL 201Ę
CÂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENJULUI PUBUC SECTOR 1
Bdu! Poligraflei nr.4

Spre ştiintă:

Referitor la adresa dvs. nr.4803117.04.2018, inregistfată Ia RM.B cu nr.
1017657/20.04.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.2931/23.04,2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei Codna Nanu, de emlterea avizului de speclalltate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi Tn plantaţia đe aliniament a străzii Paris, Tn dreptul

Q imobilului Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 27.04.2018, s-a inventadat
următowl material dendrologic pentw care, tn conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completańle ulteňoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, imobi/,

- 3 ex Tilia sp (tei) D 30-1 OQcm, h 12-1 4m -reducerea cu 113 din inălfimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
mateńale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri (exemplarele cu e 60-lOOcm
prezintă ciuperci saprofite şi scorburi supeďiciale).

Lucrarea avizată se va executa prin gńja ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteńorarării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi degajării faţadei clădińi.

Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

O perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fránte).

Precizăm că ADP sector 1, administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuVei Iucrăhlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform ań. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009.

Prezentul aviz are termen de vatabilitate 2 ani de Ia data emiteńl.
Toaletare — Sex.

DIrector Executlv,
Simona-Mariana POPA

‚‘7.
çrtĆt? ‘C.\\

( ‘. I Intocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
ć 4exJ15.05.2016 ‚‘

201$
hIlpl/www php. pe daU de

Bd Regino Esabe8 nr 47,aod poştaI 050013, seor 5. euareşť. RCIIIMia

Td: 021.305 5500
hţtçikpmbm
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ::..7.•
POMANIA
ii :010 2i?0AT0i ILlp0uuÄ

Nr. 3049116185441 21 MAI. ZU1

CĂ TRE,
ADMINISTRA TIA UNITA TIL OR DE INVA TA MANT PREUNIVERSITA R

ŞI UNITĂ ŢILOR SANITAhE PUBLIGE
( A UIPUSP)

l BduI PoIigraflei nr.4, Sedtor i
Spre ştiinţă,
-Şcoala nri78

o Str. Dridu nr.2, sector 1
-ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.4901/19.04.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1618544/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3049/25.04.2018, prin care ne transmite spre soluţionare cererea dlui
l de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Şcolii nr.178, str. Dridu nr.2,
adiacent Iocului de parcare - Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
og.o5.2o18, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr.114/2011 privind

O amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare: -parcare pe domeniul public, Ianga garđul şcolli, spre blocuri
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri.
Curte şcoală, adiacent !oc parcare i

-1 ex Tilia sp.(tei) e 3Ocm h 13m
- 2 ex Populus canadensis (plop canadian) e 3Ocm h 1 4m- reducerea

cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Bd. Regina EIisabeIa nr 47. d poştal 050013. sedor5, Bucurea Roinăna
T&:021i05.55O0
htlpiđmoNą.pmbIv
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Domeniui pubüc, spate parcare,de-a Iungul gardului şcolü
- 4 ex Populus sp.(plop ) O 30-4Ocm h 14m- reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor şi ellminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
prođucerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

-1 ex Acersp. (arţar) e 3Ocm h 13m
-1 ex Tilia sp. (tei) O SOcm Ii 13m
Toaletarea se va executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe

care se află arborii (AUIPUSP' pentru arborii situaţi in curtea şcolii şi ADP
sector 1 pentru arborii situaţi pe domeniul public) conform art.6 pct. 6 din
Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi aĺectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor ( inclusiv protejarea rănilor cu mastic), in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentuł aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‘$4
(1

ĺ
‚%

&
ţk
\\ ů !

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
C 6ex./14.05.2018

prtwnlul aviZ a foi poslot pc siţc•uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
(‚•‚.i% •..;

Directia de Mediu
ROMANIA

L l, zU18 ţ5 3CI L&Z!k4

CĂTRE,
DI.

Spre flinţă,
ADP sector ¶
BduI Poiigrafiei nr.4

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.5193/19.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618541/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3053115.04.2018 prin care ne transmIte
spre soiuţionare cererea dvs.de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

Q arbohlor situaţi in curtea imobilului .‚ ‘, ia verificarea efectuată pe teren, În
data de 27.04.2018, s-a inventaiiat următowl materlal dendmlogic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modiflcańie şi compietariie uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi đe pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobili ‚iin

- 2ex Betuia pendula (mesteacăn) ® 30-35cm, h 13m, inciinate 20° spre trotuar
reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea
evitării prođuceńi de pagube materiate sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowlui/propńetarului Iegal al
terenului pe care se află arborii, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarăhi construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa Tn
perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

Q echiiibwl blologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuhlor uscate şi frânte).
Precizăm că administratowllpropńetawlui Iega) aI terenuiui este răspunzător de

supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor Tn zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform arŁ 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabiIitate 2 ani de Ia đata emitehi.
ToaÍetare —żex.

Director Executiv,
Simona-Mariana9QPA

praen(u( avtz a ťcsC ta( pe sr4i( PMÍ
httpJMwą.pmbroľ,nşUůb&f9dmarIai$äfI/dkecIiamcďWavizeartvri n çcnsuflar&avize_arboń Ln consullarephp, pe data de

Bd. Rena EsabeLi rs 47. d pcşlal OSCCI 3, sedcr 5, BuaJre*
Ti&: 021.3Q5.55.OO
hUpźMvpmb.ro

Nr. 305311618541/

ĺntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJ15.05.2018
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Directia de Mediu ..-.

ROMAN IA
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Nr. 3055116185341 2 M 2818

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduJ Poflgraflei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.5000/19.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1618534/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3055/25.042018, prin care

Q solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în plantaţia de aliniament a strazii Plutaşilor, în dreptul imobilului -

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018, s-a inventariat
următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor :platbanda
Aiiniament stradal, imobil str Plutaşului

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) ® 3Qcm h 12m ‚ prezintă scorbură Ia colet
şi pe h 1 m twnchi cu Iipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei đe Mediu

nr.6081128.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se

masa Iemnoasă pentw a nu bloca căHe de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene şi crearea condiţiiior necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că ADP sector 1 ca administrator Iegal al terenului este

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, canform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul twnchiului de

8d. Regra Eisabeta m 47. d pcşJ U513, SedttS BLan. Rai*a

Td: 021205.55.00
htIpiM%wŮ pmb.m
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Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector

ĺtť,&, (

Luminiţa CRISTESCU.
4ex.I 15.05.2018

prezentul at a rost postat pe site-uI PME
pe data de

Bd Rgina Elisabeta nr 47. d pcśtaI 050013, sed 5. Buonşti. Ranż,ia

T&: 021.305 55.00 nL 401
htHv.pmb.rc

minimum 7cm şi înălimea corespunzătoare acestuia, în aliniament
stradal, în prima perioadă optimă ( toamna anului 2018 sau primăvara anului
2019).

La finaHzarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B. în vederea veriflcării în teren a plantăhlor în compensare. In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

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

flia





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 311411618971! 1' 1AI. 2018

.: ..tr....::.:..
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ŔOMÂNIA
fl' ::14 ssapgu ‘:c!t,a

CĂTRE,
Administraţia Patrimoniului şi Protocolului đe Stat

Sucursala pentru Administrarea şi Inüeţinerea Fondului lmoblliar
Str, Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2

( str. Batiştei ‘ sector 1)

Referitcr Ia adresa dvs. nr.2951124.04.2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
1618971/25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3114/26.04.2018 prin care sDlicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea
imobilului ‚ str. Batiştei, Ia verificarea efectuată pe teren, in đata de 09.05.2018, s-a
inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modifîcańle şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evităńi producerii
Curte imobil

-2exlilia

Bd. Regina Eabew nr 47. d pcştai 050013, sedor 5, Biiaireş Rçwá,a

T&:0213055S.00
htlpilw,e&.pmb ro

de pagube mateńale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
str. BaUşiei faţă ciădire:

sp (tei) ® 60-7Ocm, h 14-1 5m
Curte imobfl á . 1 ‘,str. Batiştei, Iatera! dreapta imobfl:

- 1 ex Aesculus hippocastanum (castan) e 6Ocm, h 14m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowluUproprietawlui legal aI

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarăhi construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Q Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetatĺv a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaietare — 3ex.

Director Executiw
Simona-Marlapa POĘA

!‘lI

.$ţ

. l Intocmit; ljspector Luminiţa CRISTESCU.

pennWIavIza'psIIp,iPMB.
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pe data de
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Directia de Mediu
POMANIA
101 O3OI L s4rnlÂto2Ll IMpZELflIĂ

Nr.3116, 313611618890,16192711 21 MAI 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Pcligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Asociaţia de proprietari l

Str. Ştefan Stoika nr.29, sector 1

C Referitor Ia adresele dvs.nr.5270/23.04.201 8, înregistrate Ia P.M.B cu
nr. 1618890/25.04.2018, 1619271/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
3116/26.04.2018, 3136/27.04.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui uscat situat pe spaţiul verde aferent blocului din
str. Ştefan Stoika nr.29, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformítate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde Iateral dreapta scara A, str. Ştefan Stoika nr.29

--lex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm h 14m, uscat 100%

O
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, cu aplicarea prevederiior adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tánăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborielui uscat
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

Bd. Regb,a EUsabela nr 47. d poştal O5I2 5eaar 5. Btcureş. Rmnánia

T& 021 305 55.00
htpUw,nv.pmh m
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plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul
trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, functĺe de
specie, pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat in prima perioadă
optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îl afişeze, în xerocopie, Ia avizierul bloculuî sau într-un Ipc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor ocatariIor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU. Q
5ex./ 14.05.2018

ptezentul avlz a IosL postat ps siteul PMB
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‚W Directia de Mediu
I POMANIA
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Nr.3133116192611 22 ‘1AL 2013

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Ásociaţia de proprietari
Str. Nicolae Racotă nr.8, bI,76A, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.5422/23.04.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619261/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3133/27.04.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat pe spaţiul verde aferent blocului 76A, str. Nicolae Racotă nr.8, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.4712012 şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiui verde Iaterai stânga acces bloc, spre str. Nicolae Racotă

-1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm h 1 Om, prezintă scorbură Ia colet şi Ia
punctul de inserţie a şarpantelor cu deschidere 1 m şi cilindrul central putred,
existând pericolul frângerii şi prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 3193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Bd. Rena Esabeta nr. 47, cvd pcşInIOSODl3, sector5. Bucureşli. Rcmä.r'Ja
Td: 021,305.5500
hltpSwww.pmbm
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Pentru repararea prejudiciului adus mendiului prin defrişarea arborelui,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăril unui a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent
blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019).

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

l
Asociaţia de propriëtari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului

să îl afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterli. O
Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Marian.a POPA

(
‘1

?1

o
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

Sex./ 14.05.2018

I ť MAI. 2010
prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
http;I/www.pmbrorinstilutiJprimariWdirecli!directiamedi&avize.arbodJn_ccnsuItareĺavize. arboŔ inccnsullaro php, pe data de

Bd Regina EIisabea nr 47, cod paşlal 05I3, sedc; 5. Bucu.cşli. Rcmán:a

Td 021,30555.aQinI 4016
hţlp ‚Jwww.pmb.ro
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\SŞ Directia de Mediu
POMANIA
II

) MAI zow
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafleî nr.4

Spre ştiinŕ
-Dna
Str.

Referitor Ia adresa dvs. nr.4991/23.04.2018, inregistrată ia P.M.B cu nr.
1619265/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3134/27.04.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asunra arborilor situaţi in plantaţia de aiiniament a străzii Palisandwlui, în dreptui
imDbilului nr. Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018, s-a inventariat
următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completadie ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, imobiI nr. str. Paiisandrului:

-2 ex Acer sp (arţar) O 30cm, h 12m- reducerea cu 1/3 d(n inălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării instalaţiilor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

3 protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echiiibrut biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte).

Precizăm că administratowl legal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior in zona operaţiunilor, respeciarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicändu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director ExecutjyL
Simona-Mar)anÍPÔPA

prvzentul aviz a fosz posta'ťjiůinir$iia
biipJ/wwv pnili ro/instiiuciiípriiicu1SđIrcctii/diiciia nicdiu/aizt a±nri in _conuhtareJaize •arbori inçonstiliarvplip, pc daladc

Nr. 31 3411 619265/

Întocrnit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
t 5exJ14.05.2018

Bd.ReginaElisabela nr47.ocipcştalOSCl3. sedcrS Buture$i Pcmânia
Td: 021205.5500
hiipllvn.w.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 ţ?:..;U

Directia de Mediu

Nr.3161, 348311619226, 1622587! L •M

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr4
Spre ştiinţă
As&iaţia de proprietari
Str.Av. Ştefan Protopopescu nr.6, bL2, sc.A, sector 1

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619226/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3161/27.04.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
uscaţi situaţi pe spaţiul verde aferent blocului bI.2, str. Ştefan Protopopescu
nr.6 şi Ia adresa dvs. nr.5991/04.05.2018 înregistrată Ia PMB cu
nr.1622587/09.05.2018 şi Ia DM cu nr.3483/10.05.2018 prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari sus menţionată,
Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 09.05.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.4712012 ęi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

O Spaţiul verde aferent bloc 2, str. Av. Ştefan Protopopescu nr.6, Iateral stânga
scara A, spre imobflui nr.58, str, Andrei Popovici

-2ex. Prunus sp (corcoduş) O 2Ocm h 3-5m ‚ uscate 100%
-lex. Cerasus vulgare (vişin) bitulpinal h 5m ‚ uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.072016, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tänăr.

Precizăm că ADP sector 1 ca administrator Iegal al terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd flegna Elisabeta ru 47, ccd poştal 05W13. sector 5. Btcureţi, omâ&a
Te:Q2l 305550V
h!tp I/wnv pmb.ro
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operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia
plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilcr de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. !‘‘ caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să iI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru

Q înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 3ex.uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

%\ (

\ 7

Întocmit lnspector Luminiţa cnlsrEscu.
Ç 5ex./ 14.05.2018

prezentul auiz a IosI postai pe sIIe-uI PMB 1 t
hIIpJtrnw prnb ronnse:1uvpimana/dwcctHJdnecIia med.&av;ze arbc,i in consu ţareJavize arbcri in consultarephp, pe data de

Bd RcgnaE:sateIa n, fl cc cşIssauJ seda5 6ucurai Ri,a
ţ414A

TeJO2I2O555OCI3Ol6
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .3 .•%.
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Directia de Mediu •j.

ROMANIA
fliO 2tIsÁOflA1tflLM IMPEunÂ

Nr. 3197116198661
22

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4
Spre ştiinţă,
Avenor College
Str.Alexandw Constantinescu nr.65, sector 1
Dna

Referitor Ia adresa Avenor College, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619866/27.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3197/02.05.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialítate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în plantaţia de aliniament a strazii Alexandru Constantinescu, în dreptul
imobilului nr. 65, la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018, s-a
inventańat următowl mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nrA7/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor platbandă
Aliniament stradaI, imobfl nr. 65 str. Alexandru Constantinescu, Iateral dreapta
acces

-1 ex Tilia sp. (tei) e 3Ocm h 7m ‚ prezintă trunchiul fisurat vertical h 2m
şi orizontal Ia h 1 ‚5m cu scorbură Ia colet şi Iipsa cilindwlui central, existând
pericolul frângerii şi prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de Međiu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele đe
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luânđu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că ADP sector 1, administrator legal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului şi siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd. Regna Eisabela rz 47. wd poştai 050013. sedoe 5. Buareşţi, RQPMa
Tcł: 021.30555.00
hupjMwMpmb.ro



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru đefrişare, conform H.C.&M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul twnchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea veriflcăńi în teren a plantărilor în compensare, în caz
contrar se vor aplica sancţiuni cont artA din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defdşare- lex.

Director Fxecutiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTFSCU.

j3,-‚c5ex./ 15.05.2018

prezentul avlz a fost postat pe slie-uI PMB
htlpiÍw.pmb roRnsiituui/pńmańa/diroctiWdirecUa mcdíu/avizearboh_In_consultsr&avize_arbońjnconsultare.php. pe dala de

Ed. Regina E5sabeta n 47. cal poş 050013, seaot 5, Buanş Ri,ăiia

Td: 021.30555.00 nL 4016
hltp IIwwwpmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIÁ
1014 2014 ľtÂcÂ1pu IMDnUNA

Nr. 337611621819/ 2 iAVtt

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligratiei nr4
Spre ştiintă,
DI.
BduI' l

Referitor ia adresa dlui înregistrată Ia P.M.B cu nr.

o 1621819/07.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3376/0B.05.2018, prin care
soiicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în plantaţia de aliniament a bdului Schitu Măgureanu, în dreptul
imobilului ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind NormeIe de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinhlor cu pastarea aiveolei;

-2 ex Acer sp. (artar) e 30-35cm h 1 4m ‚ uscate 1 00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 31 932581

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia
plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pămân cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
alveolele rămase Iibere în urma defrişării în vederea completării

Bd Regta Elisabeta nr 47. d poştai O5l sedoi 5. BLoaşU. Rrânia
TetQ2l.305.55 00
hIlp]iwww.pmbm
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aliniamentului ‚ în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019), respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea
si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveV obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificăńi în teren a plantăhlor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 2ex.uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

(

(‘ N
‘Ç\ $

Ş

Întocmit Inspector Luminita CRISTESCU.
5ex) 14. oĹ .2018

o

prezentul aviz a tost postat pe siteuI PMB
htlp //wv,wpmb rDiinshtuliiiprimari&directii!direcl a modiWavize_arbańjn_consultare/avizearborijn consullare.php. po data de

o

fl;;
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% 1flI Directia de Mediu •....

ROMAN IA
1-
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Nr. 3482/1622589/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poiigrafiei nr.4
Spre ştflnţă:
- DIui
Str. . sector 1

Q -Asociaţia de proprietari
Str. Elena Caragšani nr.12-14, bL3I, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5975/04.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1622589/09.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3482!10.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui L de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat adiacent parcărü din
spatele blocului 31, str. Flena Caragiani- spate Ioc parcare nr. 7, Ia verificarea
etectuată pe teren, în data de 17.05.2018 s-a constatat că arborele Ia care
faceţi referire-lex. Quercus sp (stejar) O 3Ocm, h 13m este viabil, bine
conformat, cu creştere verticală ‚ motiv pentru care nu avizăm intervenţii
asupra Iui. Arbore!e a dislocat nesemnificativ una dintre bordurile care
marchează parcarea, Iucru care nu împiedică accesul şi parcarea auto

Q Asociaţia de proprietariĺdl.Şerban Virgil are obligaţia, ca imediat după
primirea acestei înştiinţări să a afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau
într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Dŕrector Executiv,
SimoąMariana POPA

;
Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

5ex./22.05.2018Ć ÍĆt

nr 47 cd psi 0ECČ13 sr 5 Euc :rşt: RcfrârlIű
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Spre ştiinţă,
Dna

ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI SI AGREMENT
Sos. Bucureş[i Ploieş[i nr.8B, sector 1

JOI1

Rcferi[or la adrcsa Primăriei Sector 1, Serviciul Registra[ură, Rclaţii cu Publicul
nr.17009/27.04.2018, înrcgis[rată la P.M.B cu nr. 1620614/03.05.2018 şi la Direcţia de
Mcdiu cu nr.3291/04.05.2018 prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnci

.t de emiterea avizului de speciali[a[e pentru intervcnţia asupra
arhorelui înclinat situa[ în Parcul Hcras[raul Nou, vizavi de Ambasada Coreei de Nord,
adiacent Iocului de joacă copii, dLlpă vcrificarea efcc[uată pc [eren, în data de
17.05.2018, vă comunicăm ca aveţi obligatia aduccrii
sp.h 4m, înclinat 30°, prin ancorare.

la poziţic verticală a ex. Abies

Lucrarca sc va executa prin grija dvs. ca administrator lcgal al terenului pc carc
se află arhorcle, luându-se măsuri dc prevenire a accidentelor

Precizăm că adrninistraiorul legal al terenului estc răspunzător

respcctarca tebnologiei de cxecLlţie a lucrării, siguranţa bunurilor şi a persoanclor în
zona operaţiunilor, în caz con[rar aplicându-se sancţiuni cüniorm art. 6, pct 8 din
Ancxa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm ca pcntru cxecutarca aces[ei lucrări- (ancorarc), nu se cmi[e aviz dc
specialitatc, accasta fiind cuprinsă în Iucrarile de intxeţinere a matcrialului dendrologic
din parcuri, scoaruri şi aliniamente.

Prezentul aviz are terrnen cle valabilita[e 2 ani de la daa emiterii.
A,icomre— Jex.

Bd Peguia Elisabsa nr 47, cud pcsa OWC 13 ectcr 5 Bur'jrsU Rcrnăn,a

îeI 021 305 5500
IiItpnw prnb rc

o,sď,o6,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3291/1620614/

ROMÂNIA
l ll1 211 )I. wrzr

o

o

supravegherca execuţiei lucrărilor, privind respcctarea prevederilor avizului,
dc

Director Executiv
Sirnona-Mariana POPA

Întocrnit: Inspector Lurniniţa CRISTESCU.
.1

- 4cxP'05'019
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Directia de Mediu
ROMAN IA
IgIflZÜIE I sÄGĂmpLM IMPEtINÂ

i1 WŃ2'S13
Nr. 3318/1621334/

CĂTR E,
DI.

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1621334/04.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3318/07.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra vegetaţiei situată pe terenui proprietate
privată în suprafaţă de 4124,0 mp din bdul nr. ‚ sector 1 (cf. CVC
nr. 3, Extras de Carte Funciară nr. „ Ia verificarea
pe teren în data de 25.05.2018 s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat
există vegetaţie răsărită spontan (hăţiş), motiv pentru care, potrivit articolului 1 din
HCGMB nr.121/2010 ‚ privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizării şi
igienizării terenurilor virane in Municipiul Bucureşti. avizăm:
Eliminare vegetaţie spontană (hăţiş)

- Iăstari din specii diferite O 1-5cm.
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului iegal

ai terenului pe care se află vegetaţia spontană, evacuându-se materialul rezultat
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

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

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

6cm şi emiterii unui punct de vedere, aveţi obiigaţia sa reveniţi cu o nouă
solicitare, Ia finalizarea Iucrării avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi
(3 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.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Eliminare vegetaţie spontană

Director Exutü,
Simona-M#inPOPA

I

Intocmit: inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex125.05.2018

pn2zQntul aviz a íost posIa( p siw-ul PMB
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Directia de Mediu
ROMAN IA
918-20181 SAOSÄÎOPIIĄ IM009UNÁ

Nr. 393111625010/
11. WN. ?UiS

CĂT R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DL

Referitor Ia adresa dvs. nr.6242/09.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625010/16.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3931/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de speciafltate pentru

(33 intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii .‚ în dreptul
imobilului nr. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, s-a inventariat
următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Aliniament stradal, imobil nr. str.

- 4 ex Tilia sp (tei) O 30-3Scm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene ş degajării faţadei clădirU.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaietarea se va executa în

Q perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 4ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana

IREcrjă \
MEoju

*:i *“
prezenlul aviz a fosI postat pe siIá-il--PMB
I,u1, Uww pihi-u/íntituűi/1iriiimń&diwciiUdinxüa iicdiuja-ize arboii n con%ułtareh,i,.e iibc,ri in cnuIIare.pllp, pe data de

Întocmit: inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./25.05.201 8
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Directia de Mediu .

ROMAN lA
Igla 2O1S I sÁnnÂTop;M MPPFUrJÁ

Nr.3921, 3922/1625281, 1624904/ i 1. WN. 2Đ18

CĂTRE,
DI

Spre ştiinţă:
- ADP sector 1
Bdui Poligrafiei nr.4,

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia PMB cu nr.1625281/16.052018 şi

C Ia Direcţia de Mediu cu nr.3921/17.052018 şi Ia adresa ADP sector 1 nr.
6446/10.05.2018 înregistrată Ia RM.B cu nr. 1624904/16.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3922/17.05.2018, prin care ne transmite spre
soluţionare cererea dvs. de emiterea avízului de speciaiitate pentru intervenţia
asupra arboriior situaţi în curtea imobiluiui nr. str. ‚ Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, s-a inventariat următorul materiai
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI nr. str 1, faţă clădire

-1 ex Acer sp. (arţar) O 20-3Ocm h 12m-reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ęi
degajării faţadei clădirii
Defrişare şi scoaterea rădăcinhior:
Curte imobU nr. str. ...

- ; ĺateraĺ dreapta acces, Iipit de gardul din
caramidă spre imobiIuI nr -

-1 ex Populus pyramidal (plop) O 8Ocm h 14m I uscat 80%, prezintă
scorbură Ia colet şi Ia h 1 m trunchi cu iipsa cilindrului centrai, existând
pericolul prăbuşirii.

Curte imobîl nr. str ‚ spate clădire
-1 ex Pyrus sativa (păr) O SOcm h 6m, uscat 90%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal ai terenului pe care se afiă arborii, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene, astfel

Bd. Regina Elisabela nr. 47 cad paştal 0500 I 3. sectar 5, Bucureşli, Rcmânia

TeI: 0213055500
hIIpJ/www.pmb.ro



-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de Q
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă ( toamna anului
2018 sau primăvara anului 2019) potrivit Angajamentului de plantare nr.3921,
3922/25.05.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecUu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare-1
Defrişare- 2ex uscate 80-90%

Directqç.fxecutiv,
Sim$ätÓtpna PQPA

ĺĺ

Întocmit lnspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex125.05.201 8

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
http:/!wwwpmbro/institutii/primariaídirectiiidirectia mediu/avize arbori n consultare/avize, arbori in consultare.php, pe data de
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Directia de Mediu
ROMANIA
l 818 gI 8• SAnDATO8IM ÎMEUNÄ

‘11 w. 2O1

CĂTR E,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Intreţinere Amenajare Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1

Spre ştiinţă:
- Baia Giuleşti
Calea Giuieşti nr.240, sector 1

Referitor Ia adresa dvs nr.5707/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626997/22.05.2018 Ia Direcţia de Mediu cu nr.4218/23.05.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
plopilor situaţi în curtea Băii Giuleşti, Calea Giuleşti nr.240, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
HCGMB nr.114/201 1 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1 avizăm:
Curte Baia Griviţa
Defrişare şi scoaterea răđăcinilor:

-4 ex Populus pyramidalis (plop) O 30-4Ocm h 13m prezintă scorburi
pe trunchi cu Iipsa cilindrului central sau cilindrul central putred, existând
pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Nr. 4218/1626997!

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 24ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
unităţile pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă ( toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019)

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 aIin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medh din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

I ntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
l

r 5ex125.05.2018

08. j. zaş
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http //www pmb ro/insbtutti!primartaJdirectiiidtreclia mediu/avize arbori_tn_consultare/avtze arbori ‚n consultare php pe dala do

Director Executiv,
Simona
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr1 3613/1623758! IUN 2018

••.••

ŔOMÂN IA
191B 2DIBISAPBATCPIM IMPPEUNA

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.6100/03.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1623758/11.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3613/14052018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în plantaţia de aliniament a şos. Pavel Kiseleť, partea dreaptă -parcare

Q Monumentul Infanteristului, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
17.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor : platbandă

-1 ex Tilia sp. (tei) O 40m h 14m prezintă scorbură Ia colet cu Iipsa
cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se

Q masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, ( lex.
în Iocul arborelui defrişat şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector),
în prima perioadă optimă ( toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

TeI: 021.305.55.00
httpiwnňv.pmb.ro



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

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

Director Executiv,
Simoa a PQPA

Întocmit: Inspector LvmWtţa CRISTESCIJ.

ç 4exJ21.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

6/ IUN 20;g
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ŘOMÂN IA
IBI B 2OB SM1ATcPM IMPPEUNA

CĂTRE,
DL

Str. ‚ sector 3

( str. ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1599166114.02.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1107/15.02.2018 cu completările înregistrate Ia

Q PMB cu nr.1611880/29.03.2018 şi Ia DM cu nr.2400/30.03.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului nr str. .... Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 04.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri.
Curte imobil nr. str. pe pivnita ramesa în urma prăbuşirü clădirü:

- 10 exAilanthus altissima (oţetar) O 15-3Ocm, h 13m, răsărite spontan
Curte imobil nr ‚ str. - Iateral dreapta acces curte, spre parcarea
bĺocului

- 3 exAcersp. (ańar)O 30-4Ocm, h 13-14m
Curte imobU nr str

- 3 ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 1 3m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietaru Iui

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

r

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1107,2400 I 1599166, 1611880! 071UN 2018

o

spre str.
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(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 6ex.

Director Executiv,
SimonaMariana PQPA

ľ—
\us)
\% QC•

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 4ex./21 .05.2018

O& (UN. 2O)fl

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5, BucureşU, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
.1:

Directia de Mediu
ROMANIA
9l8 20,BISÄPBÁTOPIM MPPEUNA

Nr. 2596, 304811613849, 1618232/ - ——

CĂ TRE,
DI

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1613849/05.04.2018, 1618232/24.04.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.2596/10.04.2018, 3048/25.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr

Q Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucurefl, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spate curte imobi/ ( i nr ĺa /imită cu imobilul nr s, Iipit de hala
imobflu/ui nr

-1 ex Morus sp. (dud) O BOcm h 14m, înclinat 30° spre imobilul nr. i

C se sprijină pe hala apartinând Unităţii Tehnice de Construcţii
Bucureşti, Facultatea de Construcţii Utiiaj Tehnologic, în declin biologic
avansat, prezintă ciuperci saprofite, scorburi pe şarpante cu cilindrul central
putred şí scorbură pe trunchi cu deschidere lm şi Iipsa cilindrului centraL
existând pericolul frângerii şi prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se afiă
arborele/arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa

Bd. Regina Eflsabeta nr 47, cod pc$aI 050013, sector 5, Bucureşti, Romănto

TeI 021.305.55.00
http:ţ/w.pmb.ro



bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
curtea imobilului sus menţionat, unităţilor pe care le aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018-primăvara anului 2019), În curtea
imobilului nr str. ‚ potrivit Angajamentului de plantare
nr.2596/1/ 16.05.2018.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

.Vvţ'

Întocmit Inspector Lumirta CR'SI FSCU.

Jł-łţ& -c 4exJ21 .05.2018

prezeniul aviz a fost postaL pe site-ul PMB
pe dala đe

U4. řUN. ?Ui

Bd. Regina ElisabeĹa nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti. România
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ŔOMÂNIA
IQIB 2018' SAPBATCOIM MPOEUNÄ

UZIUN 2019

CĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Dna

Referitor Ia adresa dnei înregistrată ia RM.B cu nr.
1617097/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2903/20.04.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor

Q situaţi în plantaţia de aliniament a strazii ‚ în dreptul imobilului
str. - ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.04.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor : piatbandă

-1 ex. Acer sp. (tei) O 3Ocm h 12m, prezintă scorbură Ia colet cu Iipsa
cilindrului central şi scorbură pe trunchi Ia h 1,6m cu deschidere 0,5m şi
cilindrul central putred, existând pericolul prăbuşirii.

-1 ex . Aescuius hippocastanum (castan) O 4Ocm h lOm, toaletat,
prezintă scorbură Ia colet şi pe trunchi Ia h 1,6m, cu deschidere 0,5m şi
cilindrui centrai putred, existând pericolul prăbuşirii.

O Lucrăriie avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tei.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevederiior adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

—1--

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 2903116170971

Bd. Reglna Elisabeta nr. 47, cod poşla! 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 0213055500
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Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.&M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Lurniniţa CRSTESCU.
5ex./ 21.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Ü Ą IL'N. tw.

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1:.;:%:::.:;..
Directia de Mediu

l ROMANIA
l 918 ?DIB I MPBATOPM iMPPEUNÄ

Nr.3132116192491 07. ÜN 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:

Bucureşti
Str. sector 1
DIui

Referitor Ia adresa dvs.nr.5112120.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1619249/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3132127.04.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui :eprezentant aI

Bucureşti, prin care solicită emiterea avizului de specialitate,
pentru interventia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii

Ia intersectie cu str. ‘, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 09.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Aliniament stradal, între Hotel Bucureşti şi str Luterană, de-a Iungul
blocului, spate parcare
Toaletare:

-3 ex Ailanthus altissima (oţetar) e 30-35cm, h 13m - reducerea cu 1/3

O din înălUmea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de
ramuri.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

-2 ex Ailanthus altissima (oţetar) e 3Ocm, h 1 3m, uscate 1 00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,

tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013 sector 5, Bucureşt, Románća

TeI: 021.30555.00
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
Iocul celor defrişaţi în vederea completării aliniamentului, în prima perioadă
optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. In caz)
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —3ex.
Defrişare — 2 ex. uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

O
Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

21.05.2018

prezentul aviz a lbst poslat pe site-ul PMB
pe dala dc

Ü L iu»
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu ‘ ta

ROMANIA
19i 2Şfl 5ÁMcOtM

9UW1ui
Nr. 3146116195901

CĂTRE,
SOCIETATEA DE ÎNCURAJARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RASEI CAILOR ÎN

RQMÂNIA -JQCKEY CLUB
Str. Episcopiei nr.9, sector 1

Referitor Ia adresa dvs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1619590/26.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3146/27.04.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.9, str.
Episcopiei, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.05.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Curte imobfl nr.9, str.Episcopiei, Iângă gard spre trotuar:

- 1 ex Morus sp (dud) bitulpinal h 13m
- 1 ex Platanus sp (platan) O SOcm h 14m
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se af]ă arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304(2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Q Precizăm că administratorul/propńetawlui legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex.

PA
Întocmiţ: Inspęctor Lurnżniţa CRISTESCU

- 4ex./18.05.2018
site-uI.PMB

han%Îdirectii/directia_mediuĺavize_arboriJn_consuItare/avize_arbodJn_consuItare.php, pe data de

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, ccd poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚lţ.:%..::.:..

Directia de Mediu
ROMANIA
191S 201B I SÁnBÄÎCP:M IMPPEUNA

Nr.3135116192701 Ú7jjJN7gj ——

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poflgrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

-Asociaţia de proprietari
Piaţa Amzei nr. - ‚ sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5397/23.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619270/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3135/27.04.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
bLdin Piaţa Amzei nr. în dreptul scării C, Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Spaţiul verde aferent bloc, Iateraĺ stânga căii de acces
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii.

- 2 ex Acer sp (artar) e 3Ocm, h 13m
- 3 ex Ailanthus altissima(oţetar) e 3Ocm, h 12m
- 1 ex Prunus sp (corcoduş)O 25cm, h lOm
- 1 ex Morus sp (dud) e 2Ocm, h 12m

Igienizare zonă
-eliminare Iastari specii diferite
- eliminare Iiane din coronamentele arborilor
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Bd. Reina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureş' Románia

Tel: 021.30555.00
htlp:IW.w.pmb.ro



Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Igienizarea zonei se va executa urgent, in vederea asigurării unui climat
sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiiior optime de dezvoltare a materialului
dendrologic rămas.

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

Asociaţia de proprietari/dI. are obiigaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmiţ: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
-

(6ex./ 21.05.2018

01. WN. 2018

prezcntul aviz a fost postal pe siic-uI PMB
hLÍp !!www pinb r&instiIuli pninana'dirtctiiĺdirectia mediu/av,zc arbon ‚n çonsuIJartaIzL arbon in conuIJorţ php pt, data dt
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Directia de Mediu ..

ROMANIA
igi O 2Ô1 O SÁPBĂTOOIM IMPPEUNÂ

Nr. 3233116203751 J% IUN. 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă,
Asociaţia de proprietari
Str. Borşa nr., bI.8F, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5536/24.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1620375/02.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3233/03.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde
aferent bI.8F, str. Borşa nr.. spate bloc, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
17.05.2015, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

(J Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificahie şi completadle uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărH producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea arborilor.
Spaţiul verde spate bloc :-arbori înclinaţi 25-3O°spre alee

- 1 exAcersp.(arţar)O3Ocm, h 13m
- 1 ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h 12m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADF sector 1, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarărfl construcţitlor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spatfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentw înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaIetare — 2ex.

Director ExeçutW.
Simona- : ÓPA

sb OL ĺUŕj 20;pwzentul aviz a fost pos
Iitt1, /!ww ‚‚‚‚t, r,ĺi!ttiutii/1,rittt(IńĹűcIircctii/(IIrccoIa IIL(IUh/:j\I,c ‚itţn iii LIbtIIIrcIa' i,c arboii tl_co(IMIIIut iir pe daoa đe

ĺntocmiţ Inspector Luminita CRISTESCU.
C. 5ex./23.05.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşu, Pomânia

TeL 021305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
IÇHS 2fl1Ą SÁBÄTOPIA 1MPPEUNÂ

Nr.3235ĺ16203701
0ĺuN ?JR

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafieí nr.4
Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală sector 1
Str. Prometeu nr.26, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5262/24.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1620370/02.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3235/03.05.2018 prin care
ne transmiteţi spre soluţionare adresa Poliţiei Locale sector 1
NR.8132113.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii Virgil
Pleşoianu, în dreptul imobilului Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 17.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localitădlor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal imobfl . tr. Virgil Pleşoianu, Iateral dreapta acces:

- 1 ex Tilia sp (tei) O lOOcm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil şi clădire cu

Q eliminarea ramurilor uscate şi a ramurii O 25cm care prezintă scorbură Ia
bază în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii şi a instalaţiilor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramuriíor uscate şi f rânte).

Bd. Regina E[isabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România /
TeI: 021305.55.00
http./Jwww.pmb.ro
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DirectorĘxectiv,
Simonta?iáią* POPA

ĺĺ— ‘\

prezcniul aviz a fost postal pc silc-uI PMH
ii l l P w plliIi Rh/i n sI I u i ipri J l ariaJcli rccI i i rect ia i cjj u/ijviz a±ońj nconstiItarc/a jzc arhorj iI) CI)flS[I Ia t. pbp pe daIa de

J !. WN, 2W
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — lex.

o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./22.05.201 8

Bd. Regina Elisabsta nr. 47, cod poştal G50013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555,CO int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilŕ2...;•:'.

Directia de Mediu ..••.•

POMANIA
ID6 20161 SÂPBATOOIM iMPREUNA

Nr. 3286116206541 7 (VN. 2919
CĂTRE,

Ministerul Culturii
BduI Unirii nr.22, sector 3

Spre ştiinţă,
-Grupul Pentru

- 1sectorl
DI. - -

-ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

Q Referitor la adresa Grupului Pentru ‚ prin reprezentant dI.
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1620654/03.05.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.3286/04.05.2018 şi Ia adresa ADP sector 1 înregistrată Ia FMB
cu nr.1624969/16.05.2018 şi Ia DM cu nr.3936/17.05.2018 prin care ne
transmite spre soluţionare cererea Grupului Pentru -

‚ de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr. Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toa I eta re:
Curte ĺmobil nr. . i Iateral stânga acces
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri şi degajării acoperişului clădirilor.

- 6 ex. Ailanthus altissima (oţetar) e 25cm, h 50m
-1 ex. Robinia sp.(salcăm) O 3Ocm, h 13m
-1 ex. Koelreuteria sp.(băşicoasă) O 3Ocm, h 13m
-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 2Ocm, h 13m

Curte Imobfl nr.. spate terasă
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 8Ocm, h 15m- reducerea cu

1/3 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri

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

TeI: 021.305.55.00
http:/Iww.pmb.ro



Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lOex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.
ţĄee Qex.'/21 .05.2018

prezentul aviz a fost postaL pe site-uI PMB
pe data de

ŰL.JIJM 201fî

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureş, România
TeI: 021.305.55.00 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .fl:•;r...;.:.:..
Directia de Mediu

ROMANIA
19IB 20181 SÄPBATDPIM MPPEUNÄ

07(UN. 2Dig

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-DIui1
Str. - - - - sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5563/26.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1620653/03.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3288/04.05.2018, prin care

O ne transmiteU spre soluţionare cererea dlui . - de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii . -. i, în dreptul imobilului ‚‚ Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.05.2018 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĄ imobii str.
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi din Iungimea ramurilor
pendule spre carosabil şi clădire cu eliminarea ramurilor uscate, în vederea

O
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

- 1 ex Catalpa sp (catalpa) 3Ocm, h 13m
- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Bd. Regina Elżsabeta nr. 47, cad poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Románía

TeI: 02130555.00
httpu/wpmb.ro

Nr. 3288116206531



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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺe tare — 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./21 .05.2018

o

O ! IUPL W
prezen(uI aviz a thst postaL pe site-ul PMB
http:!.wwwprnb pe daLa de

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

JZWN. 2019

1!!
.11

ŘOMÂNIA
1018-2011 IOAPSÄTDP'M IVOPEUNÁ

CĂTR E,
Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement

Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1
Spre tiinţă:
-SC1. L .COSRL
Şos. Nordului nr: sector 1

hl3m, uscat 100%
conform H.C.G.M.B. nr1 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiHor verzí de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care
se află arbore(e, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căi(e de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
Iocul celui defrişat, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019)

Nr1 332111621421/

Referitor Ia adresa Sc . - SRL, înregistrată Ia P.M.B cu

Q nr1 1621421/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3321!07.05.2018, prin
care solicita emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui uscat situat în incita teresai din şos. Nordului nr. Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.05.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Incintă terasă SC
Herăstrăul Nou
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm
Lucrările avizate se vor executa

o

SRL, şos. Nordului nr. spre Iac, Parc

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47 cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arLQ alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‘%

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
<%5ex./23.05.201 8

Ű IUI ?RR

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

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

Direcţia de Mediu

il
ŔOMÂNIA
1018-ŻOIB I sÁBÁToflIM IUPCUNÁ

J7 ÍL'N. 2018

CĂTR E,

Spre ştiinţă,
ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

st
DI.

sector 1

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.5942/02.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622012/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3418/09.05.2018 prin care ne transmite
spre soluţionare cererea dvs.de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului nr str. - la verificarea efectuată pe

Q teren, în data de 17.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobii n str.

- 1 ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h 13m — reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborU, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentw a nu fi afectat

Q echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte).
Precizăm că administratorul/proprietarului Iegal aI terenului este răspunzător de

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

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/Lflt

dV 2. Ą Intocmit; Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Aţ.q

c._J_ţ& Sex./23.05.201 8

prezenlul aviz st pospQJte-dI,MB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
‚9l8 2Ůla I SÁPRÁTD:M iMPPEUNÁ

Nr. 3419/1621984! JZ IUN. 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştflnţă:
-DIui
Str. nr ‚ sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5937/02.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621984/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3419/09.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dIui. ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii ‚ în dreptul imobilului
nr . Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 17.05.2018, s-a inventariat următorul

Q material dendrologic pentru care, Îfl conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aíiniament stradal, imobil nr.' str. Iateral stânga acces:

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h lOm -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării instalaţHlor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene i degajărU faţadei clădirfl.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ja data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mari A

/
\.... a Întocmt: Inspector Luminita CRISTESCU.

ţ .5 ‘5ex122.05.2018

prczenlul avlz a ĺosl p siic-uI
h lp://v ww pniI rohil),I l rLa(jj/đj rccl ‚‚‚ttI ţj/a' a rI,nri i n cuiisu I i ‚rc/a i ĺL arbnn i II COUSL1 I iarc 1hp, pc daia de

4 ILIN 7oj

Bd. Regina Etisabela nr 47, cod poştal 050013, seclar 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.5500
hlţp ‚//www.p mb. ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/;:%.;.:.:
Directia de Mediu

.

ROMANIA
19l8 ZI l S&PflAIcflIM IMP;EUNA

J7.IUN, iuw

CĂ TRE,
ADMŽNÍSTRA Ţ1A DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1

BduI Polîgrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
DL
Str sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5304/02.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1621978/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3420/09.05.2018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea dlui/ de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament a strazii ‚ în dreptul imobilului -‚ Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.05.2018 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm h 13m, uscat 75%, existând pericolul
p ră b u ş i ri i.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, teL0213193258,

Q 0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, în vederea completării
aliniamentului, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara
anului 2019) respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si

Nr. 3420116219781
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intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti,.

La fina!izarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex. uscat 75%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o

ĺntocmit: Inspctor Luminiţa CRISTESCU. ‘

ç Sex./21 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
l gls2rna I SAnBÄTCP lIiMPPEUNÁ

Nr. 3421/1621972/ IUÜ?(J19 —

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poügrafîei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Calea Griviţei nr. .. - . sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5687/02.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1621972/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3421/09.05.2018, prin care
ne transmiteU spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul
verde aferent imobiluiui nr.. Calea Griviţei, faţă-spate scara B, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.05.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 394/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă scara B:

- 5 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 10-12m-eliminarea ramurilor de Ia baza
coronamentelor până Ia nivelul etajului 1 aI clădirii.

O - 1 ex Cerasus sp.(cireşe) O 25cm, h 12m-eliminarea viţei de vie din
coronamentul pomului fructifer deoarece îI sufocă ducând Ia uscarea acestuia.

-1 ex Acer sp (arţar) O 3Ocm, h lOm, înclinat 30°- reducerea cu 1/2 din
mnăllimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri.
Spaţiuĺ verde spate scara B:

-1 ex Populus canadensis (plop) O 5Ocm, h 15m - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri

-1 ex Prunus sp (corcoduş) O 3Ocm, h lOm
-1 ex Quercus sp (stejar) O 3Ocm, h 14m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lOex.

Director Executiv,
SimonMarina POPA Q

‘

Întocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.
5ex'./23.05.201 8

Qí.IIJN 2'J
prczenwl aviz a fost postat pe site-ul PMH
ii I //v w p i l 1 I o/i n%l I I u I L ĺjlrI l l I lfl iJdi I LL ( l i/di rLL li i rntditi/ 11,1 ZL rhoi I I 1] L 00,11 Iid rt/ n I 11. II hori iii Lofl% [I I ( irL php pt d o dL

Bd. Regna Eľisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5. Uucureşti, Románia

Tet: 021.305.55.00 int. 4016
httpi/www,pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIUţUI BUCUREŞTI •fl
.

Directia de Mediu ‘.•.‘

ROMANIA
91 5-201 S I SÁPBMOPIM ÎMPPEIJNA

J7 WN. 7019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştflnţă:
-DL

Referitor Ia adresa dlui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622834/09.05.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.3481/10.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a bdului

în dreptul imobiiului nr. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal imobil nr. bdul (parcare), începând de Ia
intersectia cu str.

- 3 ex Fraxinus sp (frasin) O 2Ocm, h 10-12m -reducerea cu 1/3 din înăiţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării instalaţfllor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene ş degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

() perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex.

DirectoçĘxesutiv,
Simo ‘rina POPAnt

prĽznIuI aĘ'4irMH

ÎntocI1:IşspectorLuminitaCRISTESCU.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
I ROMANIA

1919 201BISÁPBÁTD9IM MPOEUN&

?
Nr.3540/16231121

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr,4
Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava
Str. Constantin Disescu nr.37, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.6185/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1623112/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3540/11.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale de Arte Iosif Sava, de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
plantaţia de aliniament a bdului Alexandru Ioan Cuza, în dreptul imobilului
nr.3 str. Constantin Disescu, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
17.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal bdul Alexandru Ioan Cuza, în dreptul imobilului nr.37 str.
Constantin Disescu :

- 2 ex Fraxinus sp (frasin) O SOcm, h 13m -reducerea cu 1/3 din

O înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ęi degajării faţadei clădirii.

-2 ex Quercus sp (stejar) O 3Ocm, h 12m-reducerea cu 1/3 a Iungimii
ramurilor înclinate spre carosabiĺ şi cladire în vederea degajării faţadei
acesteia.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

tÝI L
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(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare — 4ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Luminiţa CRISTESCU.
5ex./22.05.201 8

prezentul aviz a îosi postaĹ pe site-uI PM[3
IulpJJwwwptul).n)/i,tslitutii/pril]Iaľia/ĹliIeitii/diwetia iicdiuhtvize arhlri Jn •cnnulIarcJaviie arhuri, n eunNultarc.php, pe data de
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Întocmit: Inspector
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl
Directia de Mediu .... e

ROMAN IA
fllG zolsIsÁnsAroo:M iMţPEIJNA

71U• 2019
CĂTRE,

MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI
Calea Victoriei nr.49-53, sector 1

Dna.

Referitor Ia adresa dvs. nr.i/i 833/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1624809/15.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3847/16.05.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobiluíui nr.21 A str. Muzeul Zambaccian-Muzeul K. H.Zambaccian, Ia verificarea efectuată
pe teren, În data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.

() 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr.21A, str Muzeul Zambaccian, faţă clădire:

- 2 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 12m —reducerea cu 1/3 din Înălţimea coronamentelor şi
din Iungimea ramurilor orientate spre clădire şi carosabil cu eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărU producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri şi degajării faţadei şi acoperişului clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowlui/proprietarului Iegal al
terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul/proprietarului Iegal aI terenului este răspunzător de
k_J supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancuuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

În vederea obţinerii avizului de defrişare a exemplawlui Juglans sp (nuc), vă veţi
adresa Ia Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37,
clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023 sau 3142866.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2ex.

ĺntocmit: Inspector Luminita CRISTESCU.

prezentulavi; PMB Ç\
łex./23.05.201%1
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Director Executiv,
Simona





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
IO 2Ol ISABÄ1ODIM iMDPCUNÄ

Nr. 3848, 3422/1624691, 1621943/ 7.ţUW 2Ĺ1

CĂT R E,
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

PROTOIERIA SECTOR 1 CAPITALĂ
PAROHIA IZVORUL TĂMĂDUIRII MAVRQGHENI

Str. Monetăriei nr.4, sector 1

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1624691/15.05.2018, 1621943/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3848/1 6.05.2018, 3422/09.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

fl specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În curtea imobilului nr.4
- str. Monetăriei, şi Ia verificarea efectuată pe teren, Îfl data de 23.05.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.
Curte imobfl nr4 str. Monetăriei Parohia Izvorul Tămăduirü Mavrogheni
Lateral dreapta acces:

- 1 ex THia sp (tei) O 3Ocm, h 14m
Lateral stânga acces, spre grădiniţă

-1 ex Acer sp (artar) O 3Ocm, h 13m
- 5 ex Tilia sp (tei) O 30-6Ocm, h 13-14m
-1 ex Catalpa sp (catalpa) O 3Ocm, h 12m

Lateral stânga acces, Ioc joacă copii
-1 ex Robinia sp (salcâm) O 3Ocm, h 13m

SpaţiuI verde cuprins între Biserică şi Casa Parohială
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 14m

Adiacent Casa Parohială
- 4 ex Acer sp (arţar) O 20-4Ocm, h 12-14m
- 1 ex Tilia sp (tei) O 8Ocm, h 15m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi cu 1/2 din Înălţimea şarpantei care prezintă scorbură Ia bază

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sector 5, Bucureşti, România /‘
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cu eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării
faţadei şi acoperişului clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa În perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare — l5ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Inspector Jrum/hĺ!a CRISTCB

C4ex./21 .05.2018

pwzcntul aviz a f(1t postat pc site-uI PMH
Iitlp.//%v Ţ)iflt) rohinsIiItJtii/pIirll:ri:IJĆIiIcctii!điILcĺi;l IHCJiu/aviZCJrI,On_in.c()flIlllLtIC/JViC_arI1t)ri i11 consulĺiLieplip. đata dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
91 ?3IISABÁTClM iMPPWNÁ

18. IUN. 2010

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ‘1

BduI PoIigrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- D-nei

Referitor Ia adresa dumneavoatră nr. 5428/24.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1620372/02.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3234/03.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre solutionare cererea dnei ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii Washington, în dreptul

Q imobilului nr Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completaríle ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prívínd Normele de protecţie a spaţüior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr. str, Washington:

- 1 ex Tilia sp (tei) O 60 cm, h 14 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajărfl faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaHIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

Q echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaletare — 1 ex.

Director Executiv
Simona-Mariana PQPA

iLi1
C Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

( Ľ /

Nr. 323411620372 I

Red. B.R. 5 ex.129.05.2018
pwzcniuł a'iz a ĺasl puIat pc sitc-uI PMB 14 JYP jjjp
Iittp piidi (‘/intItţItil/1,tit,IIr dIirtçtii/Irt.tia ‚IctIiuI:Ii;c arbo,j ncI,r1LtIlarç/4tiz.Ľ a,t,ori flLtIt1MLIt.IIi. ‘1p pc data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1 .ţ.:.t..

Directia de Mediu
ROMAN IA
igi B 201 B I SÁOBÄTOPIM iMPPEUNÄ

Nr.3377/1621921/ 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 5555/02.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621921/07.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3377/08.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ prin care solicită emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra unui ex. tei situat în plantaţia de aliniament a străzii
Fagului, în dreptul imobilului nr. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2018,

Q
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĄ în dreptul imobilu/ui nr. ‚ str. Fagului

-1 ex Tilia sp. (tei) O 50 cm, h 13 m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajarU acoperişului
cI ăd i ri i.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorärń construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirU.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

Q echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegal aI terenului este răspunzător de

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —lex.

Director Executiv,
Simona-Mariyna POPA

U,M.ko
«/ţ /f'' Intocmit: Inspector Luminita CRISTESCU

Red. B.P. 5 eL2J&2018 (
prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

http //www pmb ro/instltutil!pnmari&dIrectii/directia _med:u!av,ze arbori n consutare/avizearborLin consultare php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ7%..:.:: 4,

Directia de Mediu
ROMANIA
Io182Öl8IsA3ĂŢon'MiMpEuNÄ

Nr. 3535/ 1623108/ 8 WR ‘żÜ1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafieí nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

-Asociaţia de proprietari
Str. Făurei nr. 3, bI. E3, sector 1

Q Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 6038/07.05.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1623108/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3535/11.052018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei
de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
pe spaUul verde aferent bI. E3, str. Făurei nr. 3, Iateral stânga acces sc. B,
între scările A şi B, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 2405.201 8, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga acces scara B:

- 5 ex. Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

Q coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i
degajării faţadei clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

Bd. Regna E!isabeţa nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmâna

TeI: 021305.55.00
http .//www, pmb . ro



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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare —5 ex.

Director Executiv, QSimona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

« &&‘ (

o

Red. B.P.6 ex125.05.2018

1&WN 7*
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
I9I82O8 I SÁDÁTOlM VPnEUNÁ

?O1
Nr.3536/1623106 I

CĂ TRE,
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-s.c.

Referitor Ia adresa dvs. nr.5992/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr1
1623106/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3536/11.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea S.C. ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii
Băneasa, în dreptul imobilului cu nr, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

(J 24.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
A/iniament stradal, în dreptul imobŕ/uIuî nr. ‘,str. Băneasa:

- 1 ex Acer sp (arţar) O 50 cm, h 14 m, prezintă ciuperci saprofite Ia colet
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
şi degajărU instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorăr:i construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariána POPA

( r' Intocmit: Inspector Luminita CRISTESCU
Red.B.R5e%4j2O18 n',OG. 2c( •%‘ĺiľĺťĹeprezeniul avIz a IosI posl I pc silü-uI PMB

i,cJiu/aizc_arbo,i in cuIIsuIIaIcILIizc :irhuil n cIln%uII:Ire.php, pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI A1
Directia de Mediu

l ROMANIA
l 918-2018 I sÁ0GÄrOiM [Ml0ELJNÁ

Nr. 3542/1623122 )OWN 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6179/07.05.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1623122/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3542/11.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei

Q ‚ de emitere a avizului de specia(itate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
pe spaţiul verde din faţa imobilului nr. din str. Lt. Av. Marcel Andreescu, în
plantaţia de aliniament a străzii, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Aliniament str Lt. Av. Marceĺ Andreescu nr.

- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi din Iungimea ramurilor inclinate spre clădire şi carosabil cu
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale

O
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajării instalaţiilor
aeriene stradale.
Aüniament str. Lt. Av. Marcel Andreescu

- 8 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi a unui etaj de ramuri de Ia bază cu eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 degajării instalaţiilor aeriene stradale şi
facilitării circulaţiei pietonale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013. sector 5, BucureşU, România

TeI: 02130555.00
httpi/www.pmb.ro



prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9 ex.

o

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Ipspector Luminita CRISTESCU

O

Red. B.P. 5 exJ2O.05.2018

prezentul aviz a íosI poslal pc sile-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu . ‘.‘

ROMANIA
lola 2fll I APSÄTOP1A IMPPEIJÁ

18, IUN. 2O1
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 6082/03.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cú nr.
1623752/11.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3618/14.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de specialitate pentru
intewentia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Plutaşilor in dreptul
imobilului nr. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 21 .05.2018, s-a inventariat

Q următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completańle ulterioare si H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/3 dín înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri şi degajării instalaţfllor aeriene stradale:
Aliniament stradal, ŕmobfl nr 57, str. Plutaşilorl:

- 1 ex Juglans nigra sp (nuc) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 14 m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorări' construcţfllor din jur şi a r&elelor aeriene ş degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

Q
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director Executiv,
Simona-Mpriaęą49PĄ

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

Red. B.P. 5 ex45.2Qîä
prczentul aviz a ost pus t pc

V. pIIlhn'!in%lilIIIhJpňItiúiinđiwctii/đirĽcIla_rIIĽcIiui3..i,_artl,j_jfl_çuuuIIawht i/Ľ ĹUItMi ill CI)11SĹ1I131LI1I1p. pc đaia dt
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10439, 4227/1566398, 1626939/ .2018
19. IUN. Züid

CĂTRE,
DI

Referitor Ia adresele dvs înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1566398/12.10.2017, 1626939 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 10439/13.10.2017, 4227/23.05.2018, prín care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului
nr. (‚str. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.12.2017,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr. ! str. :‚ Iateral stânga acces porti auto, Iângă gard
spre trotuar, Iipit de peretele imobflului nr

-1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 5Ocm h 13m, în declin

Q
biologic avnsat, prezintă scorburi multiple pe trunchi cu Iipsa cilindrului
central i ciuperci saprofite, uscat 100%, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştt Româna

TeI: 021.305.5500
http://www.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna anului
2018 sau primăvara anului 2019), potrivit Angajamentului de plantare
nr.10439, 4227/1/ 12.06.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defńşare- lex.uscat 100%

r

Director Executiv,
Simona-Mana POPA

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.

L%1,'Iuđ
4ex./12.06.2018 c

15. IÜN. 2019

pwzcntul aviz a fust postal pc sitc-uI PNIH
I1It[ „„ r.)ĺinrirulnhI1I ĺIIlIIiţ'tIIÇCI íĹjiICC â fllCtIiLI/H 1Ľ •iihon_jn_cünsuIiiít'/,iic arhoń n ç,,iItiIŢ:irc P1'I ţĽ daţa dc

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00
httpi/www,pmb. ro



1"ć &
c

-Ű J

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1 :.2%..:..

Directia de Mediu
ROMANIA
l 1 O 201 O I SÂROĂTCOIM iMPPEUNÄ

19. IUN. 201U

CĂTRE,
ACADEMIA ROMANA

Calea Victoriei nr.125, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.289/23.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1610356/26.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2291/27.03.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului nr.125, Calea Victoriei, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 03.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

O pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobil nr. 125-Calea Victoriei:
Toaletare:
Zonă A1

- 1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 4Ocm, h 12m — eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Zonă A5

- 1 ex Malus sp.(măr) O 25cm, h 5m — eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri

O ZonăA6
- 1 ex Paulownia sp.(copacul prinţesei) O 3Ocm, h 12m-reducerea cu

1/3 a lungimii ramurilor care afectează clădirea în vederea degajării acesteia.
Zonă A9

- 1 ex Ulmus sp.(ulm) O 3Ocm, h 12m — eliminarea ramurilor uscate şi
f rânte în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Zonă A14 spre bdul Dacia

-lex. Pinus sp.(pin) O 2Ocm, h 3m, crescut torsionat- eliminarea vărfului
uscat.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Zona A1, spre str. Moxa

-1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 4Ocm h 14m, uscat 100% cu
ciuperci saprofite pe trunchi, existând pericolul prăbuşirii.

Nr. 2291/16103561

Bd. Regina 6ĺsabeta nr 47, cod poştal 050013, şectar 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021 .305.55,00
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Zona A5
-1 ex Cerasus vulgare (vişin) O 2Ocm h 5m, uscat 95%
-1 ex Malus sp.(măr) O 2Ocm h 5m, uscat 95%

Zona A14
-1 ex Platanus acerifolia (platan) O 2Ocm h 5m, uscat 95%

Zona P114, spre bdul Dacia
-1 ex cior Pinus sp.(pin) h 1 ‚2m, uscat 1 00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare C
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 5ex. arbori tineri cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus
menţionat, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara
anului 2019), potrivit Angajamentului de plantare nr.2291/1/ 12.06.
2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare- 5ex.
Defrişare- 5ex. uscate 95-1 OO%

Director Ęxecutiv,
Simona-Măŕiäna POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ŕťv&ť 4ex./12.06.2018
prezentul avlz a fosl poslat pe s te-u MB
http.//wv .pIll).r(I!irltíttIii/priIIlari dircLtiifcwetiaIacĹliu/ai,e arhnri n co,btIltaIc!a' łL iiI,oti iii LnhtsuIlarellIlp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;lť.•-.
Directia de Mediu a

?2
Nr. 391816250519. iUN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Polîgrafiei nr.4
Spre ştiinţă;
-Dl
Bd.

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6291/03.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625015/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3918/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dlui ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a bdului
Bucureştfl Noi nr. în dreptul fostei fabrici de textile Dacia, porţiunea cuprinsă între(3 magazinul Penny Market şi str. Triumfului, la verificarea efectuată pe teren, în data de
23.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentw care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:

Aliniament stradal bdul Bucureştii Noi nr. ‚ în dreptul fostei fabrici de texti/e Dacia,
portiunea cuprinsă între magazinul Penny Market şi str. Triumfului

- 14 ex Gleditsia sp (glădiţă) O 40-SOcm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărfl instalaţiilor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorar construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
(3 execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
To&etare — 14 ex.

Director ExecuUv
Simona-Mariána POPA

t 1
%łI Întocmit lnspector Luminiţa CRISTESCU

Red. B.P. 5 eXO4.OL%Ý c
prezentul aviz a fosf posrat pé s e-uI PMB
http://www.pmb.rofinstitutiřiprimari&directii!directiamediu/avize arbari in cansultare/avize arbcri in .consultare.php, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar 5, Bucureşţi, Rcmânia
TeI: 021.30555.00
http;//www.pmb.ra

IU 2018



o

o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i;ţ%

Directia de Mediu
ROMANIA
IDIO 2rna ISÁBÂTOflIM IMPrEUNA

Nr. 3920! 1625019 19 LUN. 2018 \; 1/ C
Către,

D-na -

Bucureşti, Str. . . ‘.‘. sector 1
Spre ştiinţă:
- ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa Administraţiei Domeniului Public sector 1 nr.5790/09.05.2018,
înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1625019/16.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 3920/1705.2018, prin care ne transmite spre soiuţionare cererea
dumneavoastră, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în curtea imobilului nr. str. : Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţiior cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cude, spate clădire:

- 1 ex Juglas sp (nuc) D SOcm, h 14m- reducerea cu 1/3 din inăiţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirü.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 )a H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

rj perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mari,na OPA

Întocmiţ, Inspector Luminiţa CRISTESCU

%Í
‘hIIp ĺv. pnb r/nńţ (iifpr, Ídrttţi:i ‚cdiuh,i,c Irhç,THII I' iţiI,c'u- ;„ţ''r, n ctIi iIt php. pc daia dc . ŞÜN 2Oşg
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu •‘“

ROMAN IA
fllS 2rng I sADÂrDpiM MPnEUNÂ

i9 WN 7018
1' CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafieî nr.4

Spre ştflnţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6305/09.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1624991/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3935/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru interventia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a str. Vasile Gerghel, în dreptul imobilului

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.05.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă ‚ str. Vasfle Gerghel, aliniament stradal:

- 2 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărfl instalaţUlor
aeriene stradale şi a corpurilor de iluminat.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorrú construcţUIor din jur şi a reţelelor aeriene

Conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director Exęcutiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Irţspector Luminiţa CRISTESCU

Red. B.F. 5 ex./29.05.2018
prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
hap/Jrwż prnbrcinsIitutWprirnaha'ďrecIiidrecţia medi Wavize arbori in consuhare.avize arbori in consultarephp, pe dta de

Nr. 3935/1624991!

Bd Regina Esabeta nr 47, c poştal 050012. sctDr 5. Bucureşti. flomăn
TeŁ02I.305.55.00
hIIp.Uwww,pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI yąá

\S/ Directia de Mediu .::::

l ROMANIA
l 01 0 :01 g 5APBAT00M IMOOEUNÁ

Nr. 4006/1625651 / 25. WN. żoii

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

-Asociaţiei de Proprietari
Bdui Ion Mihalache nr.317, bl. 4, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6552/16.05.2018, înregistrată ia
P.M.B cu nr. 1625651/17.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.4006/18.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei

prin care soiicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia
asupra unui arbore uscat, situat pe spaţiul verde adiacent parcării blocului 4,
bdul Ion Mihalache nr.317, Ia verificarea efectuată pe teren în data de
06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde adiacent parcare, vis-a-vis de scara 2, b14, bdul ion Mihalache

C
nr.317, Iateral dreapta Ioc parcare

-1 ex Uimus sp. (ulm) O SOcm, h 12m, uscat 100%, În pericol de

prăbuşire.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,

tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene, astfei:

Defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019)

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

Asociaţia de proprietariĺ dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

Ređ. B.P. GexJll.06.2018
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Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul imobiluĺui
acces
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ŘOMÂNIA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4008/1625646 . IUN. 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdui Poligratiei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6500/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625646/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4008/18.05.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui prin care solicită emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii
Mitropolit Andrei Şaguna, în dreptul imobilului Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 23.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, În
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

(3 intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăn:

str. Mitropolit Andrei Şaguna, Iateral stânga

-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m - reducerea cu 1/2 din Iungimea şarpantei

verticale şi reducerea cu 2/3 din Iungimea celor două şarpante înclinate 45° spre clădire cu

eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitărh producerfl de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

Toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ja H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare —lex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

L

Bd. Regina Esabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedcrs. Butureşti. RDmănia

TeI: 021.3055500
httpiĺwwwpmb ro

‘



o
o



/1.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilţr;.ý:.:..
Directia de Mediu

ROMAN IA
lO13-2O1 I SABATCIM IMEUNA

Nr. 400911625790 IUN. 201N

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nrA
Spre ştflnţă:
- Dnei

-Asociaţia de proprietari
Bdul Ion Mihalache nr. 40, bI. 33, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6636/1 6.05.201 6, înregistrată la P.M.B cu nr.
1625790/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4009/18.05.2018, prin care ne transmiteţi

Q spre soluţionare cererea dnei -administrator bloc, de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent bI.33, bdul Ion
Mihalache nr. 40-spate bloc, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerfl de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajărfl faţadei blocului şi a parcării.
Spaţiul verde Iateral stânga alee acces spate bloc:

- 1 ex Ulmus sp (ulm) O 3Ocm, h 12m
- 1 exAcersp (arţar) O 6Ocm, h 14m

Spaţiul verde Iateral stânga bloc
-6 ex Ulmus sp (ulm) O 25-5Ocm, h 13-14m
- 1 ex Ailanthus sp (oţetar) O 3Ocm, h 14m

Spaţiul verde spate bloc
- 2 ex Ailanthus sp (oţetar) O 3Ocm, h 14m
- 2 ex Prunus avium sp (cireş) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Acer sp (artar) O 3Ocm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc
- 14 ex Ailanthus sp (oţetar) O 2Ocm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde faţă bloc

- 1 ex Catalpa sp (catalpă) O 3Ocm, h 1 3m, uscată 1 00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADF Sector 1, tel.021/3162516,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr
cu balot de pământ, cu diametwl twnchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă (primăvara sau toamna) următoare defrişării.

Asociaţia de proprietań/dna are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaíetare — 2Bex.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

.LJI

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1ţr..::.:.:z.

Directia de Mediu
l POMANIA

lOl62DlIADBArOfl'rAiMPEUNÂ

Nr. 4015/1625764 25.WN. 2010
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Polígrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 6753/1.05.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1625746/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4015/1E.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei

prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
O unui arbore situat pe domeniul public, adiacent imobilului str. Constantin

Godeanu, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniu pubĺic, Iipit de gardul imobflului nr.46, str. Godeanu, Iateral dreapta
acces

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) o SOcm, h 13m - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

O ramuri şi degajării clădirii
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Domeniu public, Iipit de gardul imobiĺuĺui nr 46, str Godeanu, Iateraĺ dreapta
acces

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m, uscat 100% cu prezintă
ciuperci saprofite, în pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul
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Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medh din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz O
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —lex.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

ĹĹĺť

Red. B.P. Sex./11.06.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1.
:t• 1:

Directia de Mediu
ROMANIA
l9lS201B I SÄflBÁîDflh'I MflUNÂ

fllUN. 2010
CA TRE,

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Str. Baia nr. 11 A, sector 1

Spre ştiinţă:
- Administraţiei Domeniului Public sector 1
BduI Poligrafiei nr. 4
- Dnei

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.6861/15.05.2018, înregistrată Ia

O
P.M.B cu nr. 1625757/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4017/18.05.2018, prin care ne transmite spre soluţionare cererea dnei
administratora bI.din de emiterea avizului de specialitate,
pentru intervenţia asupra unui ex. nuc, situat în curtea imobilului sus
menţionat, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str.

-1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 14m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate şi a unui etaj de ramuri de Ia
bază, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri şi a degajării faţadei şi acoperişului clădirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

Toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tebnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa

Nr. 4017/1625757/
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bunuriLor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

To&etare —lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

L- %‘Uké'

Red. B.P.BexJl 1.06.2018

prczentul aviz a fosl poslal pe iie-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

5. IUit
ŘOMÂNIA
Ig2C:8IÁzEÄT:: iiVPaInA

Nr. 4020/1625608/

Spre ştiinţă:
- Dnei

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 5776/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625608/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4020/18.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de speciaiitate, pentru
intervenţia asupra unui arbore, situat în plantaţia de aliniament a bdului Bucureştii Noi, în
dreptul imobilului ‚ Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.06.2018, s-a
inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr

C 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul IocaHtăţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĄ faţă imobU ‚ bdul Bucureştü Noi

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O SOcm, h 14m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărfl instalaţiilor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuändu-se masa
Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul bioiogic ai acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte).

Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegai aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăieriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
în caz contrar apflcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —lex.

Director Executiv, - -

Simona-Mariâa

ĺntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

‘4íćťRed. B.P.5ex./1
prcztmiul aviz ii íosI poslal p' si,c-uI PMB ‘2trb()•i ifl ctiii,iiIiaidj ‚Ľ arlmri_iii .consuliarc.php. pc Jata dL I N 2Olp
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
DIui

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 7310/22.05.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1628421/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4391/29.05.2018, prin care ne transmiteti spre soluťonare cererea dIui

Q ‚ prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
s arborelui situat în scuarul aflat vis-a-vis de Iiceul Cervantes, spre staţia de

tramvai, Ia intersecţia str. Berzeí cu Calea Plevnei (capăt troleu 70), Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-1 ex Ailanthus sp. (oţetar) O SOcm h 1 Om ‚ uscat 1 00%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 31 93258,

021 31 93253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiUilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălUmea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
scuarul unde s-a efectuat defrişarea, în prima perioadă optimă (toamna anului
2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

r1..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4391116284211 2& iutt tw

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

Tel: 021,305.55.00
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cadrul RM.B, În vederea verificării în teren a plantărilor în compensare.
In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Đefrişare- lex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

f
!EWc IL'

4

Red. B.P. Sex./12.06.2018

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

-

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.roĺinstitutii/primari&directii/directia modiu/avizearbońjn_consuItareŤavize_arboriJn_consuItare.php, pe data de
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Spre ştiintă

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

o

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6622/15.05.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1626291/21.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4191/22.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui Mircea
Barca, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unuí arbore amplasat în strada Alunului ‚ colţ cu str.Neamului, vă
informăm că, Ia veriftcarea efectuată pe teren în data de 23.05.2018, ia Iocaţia
sus menţionată a fost identificat 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) 2Ocm, h 8m viabil,
care nu necesită intervenţie . La baza acestuia este un rest de trunchi h 0,3m
rämas ca urmare a defrişării mai vechi a unui arbore scorburos cu Iipsa
cilindrului central, sxtragerea acesţiia ar duce Ia afectarea arborelui viabil.

Red. B.P. 4ex./12.06.2018

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11ť2'....:.:.:i:.

Directia de Mediu
POMANIA

20ţ8 3LBÁTOQflŽ

Nr. 419111626291/ 7UiN ZWu

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

J
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Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612882/03.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2485/04.04.2018 cu completările înregistrate Ia PMB cu
nr.1630855/05.06.2018 şi Ia DM cu nr.4711/06.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr
str. . Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.04.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobU nr. str. . Iipit anexă clădire
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-1 ex Abies sp. (brad) O 3Ocm h 13m, prezintă creştere înclinată 30°, existând
pericolul prăbuşirfl.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija
administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (primăvara sau

Q toamna anului 2018) potrivit Protocolului nr. 14.05.2018, încheiat cu ADP sector 1
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

MenUonăm că asupra celor 3ex. Abies sp.(brad) viabile cu creştere verticală, situate
în curtea imobilului sus menţiont, nu avizăm intervenţii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare- lex

Director Expcuţţ.
Simona-1a1'O

ŕS° 1)
prezentul aviz a pe
httpí/www.pmb.ro in*iłjIt4ŕfáJdirectfl/directia mediuĺavize arbori in consultareJavze, arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 2485, 471111612882, 1630855!
— UN 201B

CĂ TRE,
DI

ĺntocmit:,jnspector Luminiţa CRISTESCU.

‘‘1 í%'ć 4ex./1 6.04.2018 2a51UN 1018





• r
ť .L J

ri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •i:.;:.:.:..

ii1ViI Directia de Mediu ..
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Nr. 3541/1623117!

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.5907/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623117/10.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3541/11.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dlui de emiterea avizului de specialitate pentru arborii

(3 amplasaţi pe domeniul public str. Moeciu i r. şi . şi în curtea imobilului
str. r'c Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în contormitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul pubhc adiacent imobUul z
Reducerea cu 1/3 din Iungimea ram
în vederea evitării producerU de
prăbuşirea de ramuri:

- 4 ex Fraxinus sp. (frasín) O 4Ocm, h 14m;
- 1 ex Quercus sp. (stejar) O 4Ocm, h 14m;

Domeniul public adiacent imobflul . str. u!oaciu x str.Zăgazului

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri:
Curte imobU nr. 1F str. Moeciu

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 13m- reducerea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Domeniul public adiacent imobilui i . str. Moeciu x str.Zăgazului

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, 1, 14m, prezintă scorburi pe trunchi cu Iipsa
cilindrului central, şi ciuperci saprofite J, existänd pericolul de prăbuşirii.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI
terenului pe care se află arborfl (ADF sector 1 pentru arborii situaţi pe domeniui public şi
proprietar imobil pentru arborfl situaţi în curte), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

2u, IUN 2015
CĂTR E,

Spre ştiinţă:
- DIui

- str. Moeciu, spre Iac
urilor înclinate spre alee
pagube materiale sau

şi eliminarea ramurilor uscate,
accidente prin frângerea şi

-1 ex Gleditsia sp. (glădiţă) O Ocm, h 14m- reducerea
coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

cu 1/3 din înălţimea
producerii de pagube

cu 1/3 din înălţimea
producerii de pagube

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Rcmânia

ToI: 021.305.55.00
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul bioiogic ai acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu apľcarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiiior necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi (ADP sector 1) obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiuiui de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în zonele deficitare in vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă (toamna anu(uř 2018 sau primăvara anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaietare —7ex. domeniu public
Defrişare — 1 ex.

Întocmit: łnspector Luminiţa CRISTESCU

C

Red. B.P. 5ex.106.06.2018
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Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 3614/1623759/ 28, WN 1Wü

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari
Calea Griviţei nr. 206, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6190/3.05.2018, înregistrată la

Q P.M.B cu nr. 1623759/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
3614/14.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei
de Proprietari din Calea Griviţei nr. 206, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde din
spatele imobilului nr. 206, Calea Griviţei, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 24.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
trângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei blocului

Q Spaţiul verde spate imobU nr.206, Caĺea Griviţei
-1 ex Populus pyramidalis sp. (plop) O 4Ocm, h 14m;
-2 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 12m;
-3 ex Tilia sp. (tei) O 40-5Ocm, h 14m;
-2 ex. Fraxinus (frasin) O 4Ocm, h 14m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcbilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

Bd. Regina Elisabete nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmána
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Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului,
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —8ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

‘Jo
Ifl-%t

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

Red. B.P. 5ex.105.06 .2018

Űt5'ÍUN ÎOIW
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http//www pmb.roJinsUtulii!primariaĺdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp, pe data de
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Directia de Mediu
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Nr. 3767/1624132! 2 UN. 2O1

CĂ TRĘ
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

- Asociaţiei de Proprietari
Str. Turda nr. 120, bL38, sector 1

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
91624232/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3767/15.05.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 38 din str. Turda nr. 120, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor
cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:

Spaţiul verde Iateral dreapta stânga alee acces
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurflor uscate,
în vederea evitärű produceríi de pagube materia!e sau accidente prin frângerea

Q şi prăbuşirea de ramuri.
-5 ex Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 13m;
-3 ex Acer sp. (artar) O SOcm, h 13m;
-1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 1 3m;
-4 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 1 Om (1 ex înclinat 25°)

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Juându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

Toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

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

Asociaţia de proprietari!dI. are obligaţia ca, imediat după
primirea avizului, să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —13 ex.

Director Executiv,
Simona-Marjana POPA

Întocmit: Inspec!or Luminiţa CRISTESCU

(

Red. B.P. 6ex./06.O6.2018

2

pwzentul aviz a ĺost pns(at pc silc-uI PMŁ3
I)ĺil.IIIIJlii,1,ri IIIiIĺ(II,cCtiiĺdIICIja IlLtiiLIi:I\i,c alb(IÍÍ n C()fliUlIĹIIChlViěC ‚vh'ri n ciiuItavc.pI. pc dala dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
9T fl18 I5ÁBĂrOPLM ;Mp,EUHA

Nr. 3851116248021 28. IUN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 6503/10.05.2018, înregistrată Ia
O RM.B cu nr. 1624802/15.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

3851/16.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui
prin care solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra

unui arbore, situat în plantaţia de aliniament a străzii Carpenului ‚ în dreptul
imobilului nr, ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stra daI în dreptul imobfluĺui nr ‚ str. Carpenului

-1 ex Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 13m, prezintă scorbură Ia colet, cu Iipsa
cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor etectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, contorm H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie ( lex.
în alveola rămasă liberă în urma defrişării în vederea completării aliniamentului
şi 5 ex, În alte aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex.

o

Director Execuitií
Simona-Mariúa FÖ

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU

L

Red. B.P. 5exJ05.O6 .2018

2018
prĽzcniul aviz a fost pos(aI pc siw-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
î,

•e.es

POMÂN IA
1S 2010 I SÂDEÄTOOIM TMpOEUNA

Nr. 3918/1625015/

Spre ştiinţă
-DI

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr4

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6291/03.05.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1625015/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr. 3918/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dlui ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a bdului
Bucureştii Noi ‚ în dreptul fostei fabrici de textile Dacia, porţiunea cuprinsă între

Q magazinul Penny Market şi str. Triumfului, Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
23.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din iniravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Aliniament stradal bdul Bucureştü Noi. ‚ in dreptul fostei fabrici de textUe Oacia,
po,ţiunea cuprinsă între magazínul Penny Market şi str Triumfului

- 14 ex Gleditsia sp (glădiţă) O 40-5Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărU producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărU instalaţfllor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorr\\ construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene

Q
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 14 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariapa POPA

$

ĺntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

Red. B.P. 5 ex.IO41O6418
prezentul aviz a fost pąstat p'e site-ut PMB IUw. 20;ghttp://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii!directiamediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultarephp, pe data de

Bd. Regina Elisabeia nr 47. cod poşlai 050013. sector 5, BuçurĘşti, Románia
T&: 02130555.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ‘1••

I ROMANIA
19153018 I 0PBÁTCPrM IMPPEUNÁ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

- Asociaţiei de Proprietari
Str. Aviator Aiexandru Şerbănescu nr. 23, bI. 7M, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 5796/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1624883/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3924/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 7M, str. Aviator
Alexandru Şerbănescu nr. 23, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 24.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc M7, str. Aviator Alexandru Şerbănescu nr. 23, lateral dreapta acces
scara B
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi cu Y2 din lungimea ramurilor care
afectează faţada blocului, cu eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 1 3m
-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde spate scara B
-1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
Spaţiul verde spate bloc 7P din str. Măguricea nr.
Alexandru Şerbănescu nr 23
Rreducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
şi degajarea faţadei blocului:

-1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 13m
-1 ex Ailanthus sp. (oţetar) O 3Ocm, hl3m

Nr. 392411624883/ 18 w. ÎiWB

Spre ştiinţă:
- Dnei

1 3-reducerea cu 1/3 din înăltimea
vederea evitărü producerü de pagube
de ramuri şi degajarä faţadei blocului:
20, spre bloc 7M, sc. B, str Aviator

Bd. Regü,a Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021 305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija ADF Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic ai acestora.

Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegal aI terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior,
În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari/dna
să îi afişeze, în xerocopie, Ia avizierul
tuturor Iocatarilor.
Prezentul avíz are termen de valabiHtate

Toaletare —6ex.

Director ExecUf
Simona- áriana-POP

prezenlul avi/, a Ist poslat pe çileuI PMB
u piiil wĺm5l,tu,iÝpI ia'tltttctiiĺtlirecthi IIjĽd,u/a\ ue In - cnnsullare/avize_arbpr, o cnn,iitt:ire php, pe data de

9SiUN. î
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are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea

2 ani de Ia data emiterfl.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

( o

Red. B.P. 4ex./06.06.201 8



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
191 S2fll S I AEATOnLIĄ MPFUŕÁ

Nr. 3934116249971 28. IUN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafíeí nr.4

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari, bI. 9E, sc. B
Calea Dorobanţilor nr. 111-131, sector 1

Referitor la adresa dumneavoastră nr.6278109.05.2018, înregistrată Ia

Q P.M.B cu nr. 1624997/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3934/17.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de Proprietari bloc 9E, sc. 3, din Calea Dorobanţilor nr. 111-131,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, mnre scara S şi
C, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 24.05.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 9E, între sc, B şi sc. C
Reducerea cu 1/3 din înăltimea coronamentelor şi şi eliminarea ramurilor

Q uscate şi a celor de Ia bază pâna Ia nivelul etajului 1 aI blocului, în vederea
evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri şi facilitărü pătrunderii Iuminii naturale în apartamente:

-2 ex Ulmus sp. (ulm) O 15-3Ocm, h 12m;
-2 ex Acer sp. (artar) O 10-25cm, h 12m;
-1 ex Prunus sp. (corcoduş) O lOcm, h 6m;

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.02113162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

Toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

Bd. Regina EIisabea nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România

TeI: 021305 55.00
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Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilorţ privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —5ex.

Director Executiv,
Simo' aPOPA

prezeniul aviz a ínst poslat pe siw-uI PMB
iiicdiu/avire tiliori in_et)nsuIIarĽh\ize aiI,uri ii consu]tare.php. pc dala de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paşta 050013. sector 5, BucureşU, România

TeI: 02130555,00 inL. 4016
http:Hwww.pmb,ro

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU

ť ć

red. B.P. Sex./06.06.2018
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Directia de Mediu
ROMAN IA
1918201 B I SA0UÂT00M IMOPEUNÁ

Nr 3935/1624991!
t) (UN 2Üi8

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6305/09.05.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1624991/16.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 3935/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asuDra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a str. Vasile Gerghel, în dreptui
imobilului nr. ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.05.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind

C) reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
compietarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă imobŕI nr.. ‚ str VasiIe Gerghel, alinŕament stradal:

- 2 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 13m- reducerea cu 1/3 din înăiţimea
coronamentelor şi eľmtnarea ramuhlor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajărU instaiaţfllor
aeriene stradale şi a corpuńlor de iiuminat.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior
sau a deteriorarării constwcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

Q
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fránte).

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

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

Director Executiv,
Simona- ii PA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU

v
Red. B.P. 5
prezentul aviz a fost páäřś site-uI PMB
http /ĺwww pmb roflnstltutlUprlman&dlrectu!dlroctla medlWavlze arbori In consultare/avlze arbor,_in_consulţare php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1018 2018 I SÁOBĂ,tRIMiMPPFUNÄ

Nr. 401411625767 1&IUN. 2018
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştflnţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.6649/15.05.2015, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625767/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4014/18.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dlui de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzfl Bacului, în dreptul
imobilului nr: Ia verificarea efectuată pe teren în data de 06.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

() reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarííe şi
completarile ulterioare i H.C.G.M,B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal imobil nr. . ‚ Iateral stânga acces, Ia Iimită cu imobflul de ĺa nr..

- 1 ex Salix sp (salcie) O 45cm, h 14m, prezintă o ramură cu O 30 frântă şi prăbuşită
-reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajării instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

ĺntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

prozentul aviz a fost postat pc siic-ul PNIH
iiip.!J u upiiih (lĺiIltItLItIi/l1liIII:IIILIJLIIICCIIi/lIiIcLtia rlIctIilI/lvize_ahI)ori_inconsuItaIt/Ii,c Iĺb(IIi ifl contiItarc.pIip. pt JaIa dc ŻJ7,ą

Director Exi

Red. B.P. Bex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI L

Directia de Mediu
ROMAN IA

I SÁUMOPUA îMpPWNÄ

Nr. 4021116253851 2 a. WtL ‘ŁU1

CĂTRE,
SC SRL
BduI'....-i: ‘ ‚sectorl

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625385/17.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4021/18.05.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr. bdul r Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

Q 13.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanuľIocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiĺ nr . bdul i parcare vizavi de imobfl:

- 56 ex. Populus sp.(plop) O 30-45cm, h 13-14m — reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

- 1 ex. Ailanthus altissima (oţetar) O 4Ocm, h 14m— reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri.
Cude, parcare spre str 4

..

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, h 12m— eliminarea ramurilor uscate
şi a tulpinii înclinată 25° spre parcare, cu reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului tulpinii verticale, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Curte, parcare spre bdul -‚ -

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) tritulpinal, h 12m— eliminarea ramurilor uscate
şi a celor 2 tulpini uscate 100%, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorär ii construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu ti afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 5Qex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./13.06.2018

c

prozonlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpí/wwwpmb.ro/institutii/primaria/directii!directía mediu/avizearborUn_consultare/avize arbori •in, consultare.php, pe data de

1-'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1...2'%..:.:.:.:.:.
Directia de Mediu ....

ROMAN IA
I918 201B I SÁDÁľQPIM IMPPEUNA

m
Nr. 4080,408211626172, 1625919/

CĂ TRE,.
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiintă:
- DIui

Referitor Ia adresele dlui înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1626172/18.05.2018, 1625919/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4080/21.05..2018,

() 4082/21.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii BaIş, în dreptul imobilului nr.

de pe str. Grigore Mora (str. BaIş intersecUe cu str. Grigore Mora, Ia verificarea
efectuată pe teren, in data de 24.05.2018, s-a inventadat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniament stradal str. BaIş, în dreptul imobUului nr.:.:., str. Grigore Mora, (str. BaIş
intersecţie cu str. Grigore Mora)
Toaletare:

-1 ex Tilia sp. (tei) O SOcm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
(prezintă vârful uscat) şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m, prezintă Iipsă scoarţă Ia colet şi pe h 0,5m
trunchi cu urme de carii, uscat 80% (prezintă coronamentul format din 2 şarpante, din care
o şarpantă uscată 1 00% şi o şarpantă uscată 40%, iar prin eliminarea doar a şarpantei

uscaie 100% arborele se dezecbilibrează).
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a reţelelor aeńene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de matedal dendrologic tânăr.

Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea

Bd. Regina Elisateţa nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Ramána

TeI: 021 305500
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tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaűunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avízat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal, în alveola rămasă Iiberă
în urma defrişărfl, în vederea completării aliniamentului, respectând HCGMB nr.114/2011
privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primavara anului
2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —lex.
Defrişare — 1 ex. uscat 6O%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU

ŕćććjeě

Red. B.P. 5ex./05.06.201

prczenlul aviz a fosl poslat pe sile-uI PMB
Ii i p Iĺw w p111t,. i /i lsI I [11 i/pri ‚l'ari ýđi ‚eçl i/tI i wci a iucdi u/a ze a±Oiii fl COflstI I taW/avi ze_arborLin.. consu I Iaw php. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
i m s oi s i sÁpBhropsĄ M5PEUNÁ

28.WN. 2016

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
SC APQLLO PRQPERTIES SRL
Str. Muzeul Zambaccian nr.1, sector 1

Vă inaintăm spre solutionare adresa SC ApoIIo Propedies SRL,
reprezentată de dna .. - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1624295/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3768/15.05.2018, prin care
solicită materializarea în teren a Iucrărilor aprobate prin Avizul
nr.10848/1569624/05.01.2018 emis de PMB-Direcţia de Mediu, Serviciul Avize
şi Acorduri, privind toaletarea a 3ex. Tilia sp.(tei) situate în plantaţia de
aliniament a bdului Aviatorilor, în dreptul imobilului nr.1 str. Muzeul
Zambaccian.

Deasemenea precizăm ca Ia reverificarea pe teren în data de
24.05.2018, s-a constatat că vizavi de imobilul sus menţionat, în plantaţia de
aliniament a str. Muzeul Zambaccian este un arbore uscat pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

O -1 ex Aesculus hippocastanum sp. (castan) O 3Ocm h 13m ‚ uscat
100%, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 31 93258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare pIantării de material dendrologic tânăr.

Frecizăm că administratorul Iegál aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a

Nr. 3768/1624295!
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persoanelor în zona operaţiuniior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal, în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, în prima
perioadă optimă (primăvara sau toamna), respectând HCGMB nr.114/2011
privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medk din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.uscat 100%

Anexăm avizul nr 10848/1569624/05.01.2018

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

c
Oo

Q

Red. B.P. 5ex./0406.201 8/20.06.2018

I5LUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://wwwpmbro/institutii/primari&directii!directia mediu/avize arbori •in, consultare/avizearbori in consultarephp, pe data de

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU

ç
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;1J.::

Directia de Mediu
ROMANIA
l I S ŻQI S I SÁsATcprM iMPEUNÂ

28.IUN. 2018
CĂTRE

Dna''' ‚.‚‚

Str. Dr. r r . sectorl

( str. nr. .‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1623593/11.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3612/14.05.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea

(3 imobilului nr ‚ str. -•‘ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
23.052018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobil . . str
Toaletare:

- 3 ex Ailanthus altissima (oţetar) O SOcm, h 14m (2ex. bitulpinale)—
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri
Eliminare vegetaţie spontană:

-lăstrari specii diferite O 1 -3cm
(3 Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal al terenului pe care se află arborii/vegetaţia spontană, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

Potrivit articolului 1 din HCGMB nr.121/2010 ‚ privind unele masuri de
asigurare a ingradirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane in Municipiul
Bucureşti, igienizarea zonei se va executa urgent, în vederea asigurării unui

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, BUCUrCŞtI, Rcmána /
TeI: 0213055500
hltp://www.pmb.ro
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Director Ęxecţitiv,
SImonaMarIâflâPOPA

prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB
http:i/www.pmb.ro/instituliiĺpńmarialdirectii/directia mediu/avi2e arborun_consultare/avize arbori n consultare.php, pe data de
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climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a
materialului dendrologic rămas.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex.
Igienizare zonă

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
4ex./20.06.2018

(
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

28. IUN. 20i8
CĂTRE,

DI.

•iI
.

ŘOMÂNIA
IO18 2018 ISÁPBÁTOOIM IMPPEUNÄ

ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor ia adresa ADP sector 1 nr.6341/09.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1624867/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3928/17.05.2018 prin care ne transmite
spre soiuţionare cererea dvs. de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
bradului situat în curtea imobiluiui nr. 2, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 23.05.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din

Q intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.' . Iateral stânga acces, Iângă gard spre trotuar:

- 1 ex. Abies sp.(brad) O 3Ocm, h 13m — reducerea cu cca 2-2,5m a înălbmii
coronamentului şi elimtnarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea arborelui.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echiiibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorui/proprietaruiui Iegal aI terenului este răspunzător de

Q supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Execuiw=,,.
Simona-Maria POA\

‘tJdd

prezentul aviz a fost postat pRuIPMB
http/ĺviwwpmbroĺinstitutiilprimaria/directiiĺdJrectia

ĺntocmit: inspector Luminiţa CRISTESCU.
c 5ex./20.06.2018

Nr. 392811624867/

mediuiavize arbori_inconsultare/avize •arbori in consultare php, pe data do

2018
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r,r, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
IdJ\ Directia de Mediu

POMANIA
191820161 SĂOBĂTOO'M MDPEUNÁ

Nr. 4010/1625787! 28. WN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiîgrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

-Asociaţia de proprietari
Str. Jean Monnet nr.3, sector 1

O Referitor Ia adresa dvs. nr.6508/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625787/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4010/18.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde
aferent bI. din str. Jean Monnet nr.3, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 15.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

O Spaţiul verde ĺateral stânga acces:
- 1 ex Abies sp (brad) O 3Ocm, h 1 3m, afecteaza fatada clădirii

Spaţiul verde Iateral dreapta acces:
-1 ex Thuja sp (tuia) O 25cm, h 13m, înclinat 25° de Ia h 2m trunchi

Aliniament stradaI faţă imobU nr.3 str Jean Monnet
- 1 ex Acer saccharinum (acer) O 4Ocm, h 13m - reducerea cu 1/2 a

Iungimii ramurilor orientate spre bloc, în vederea degajării fatadei acestuia.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene ş degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
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toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-M&fta.a POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6ex./20.06.2O18

pwzcntul aviz a ĺosI poslat pe site-ul PMR
Ii tp:IIw a w. p11 ih oR n%t I [1 /pri 110111 ŰĹI i rccl ihl i reLl a iiiedi u/avi ‚c arbon n cnnsułiaw/avize arbori fl çonţt l 1a1V pllp, pe dala de

2IUN. 2Rť
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
I 018 201 l I SAPBÁTOPIM IMPOEUNÄ

Nr. 4011116257841
28JUN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
DI. -

Referitor Ia adresa dvs. nr.6490!16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625784/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4011/18.05.2018, prin care

Q ne transmiteti spre solutionare cererea dlui prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
plantaţia de aliniament a strazii Carpenului, în dreptul imobilului ‚ Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:

-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm h 13m ‚ prezintă scorbură Ia colet şi pe h lm
trunchi cu Iipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu

Q nr.6081/28.07.2016, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, ( lex.
în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării în vederea completării
aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), respectând
HCGMB nr.114/2011 privind amenajareasi intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ar[.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv.
Si iana POPA

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
5x./ 20.06.2018

prezentul aviz a fost pcstat pe siteul PMB
http://wwiv.pmbro/institutii!primaha'directiildireclia mediu/avize arbori Jn_consultar&avize_arboriJnconsultarephp, pe data de

%(JN. zaia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 ;...:::.:.:..

Directia de Mediu
ROMAN IA
1O1S 201a SĂPGĂTOPflĄ MęuNÂ

Nr. 4005116256531 IUN 7018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligratiei nr.4
Spre ştiinţă,
Poliţia Iocală sector 1
Str.Prometeu nr.26, sector 1
Asociaţia de proprietari
Str. Jean Monnet nr.1, bLl, sector 1

Q Referitor Ia adresa dvs. nr.6592116.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625653/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4005!18.05.2018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea Poliţiei Iocale sector 1
nr.9021/2503/27.04.2018 de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat pe spaţiul verde aferent bI.1 str. Jean
Monnet, spate bloc spre str. Str. Maxim Gorki (str. Jean Monnet x str. Teheran
x str. Maxim Gorki), Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2017, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Spaţiul verde aferent bL 1 str Jean Monnet, spate bloc, spre str Maxim Gorki
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

o -1 ex Acer sp. (artar) O BOcm h 8m, în declin biologic avansat, prezintă
scorbură Ia punctul de inserţie a şarpantelor cu cilindrul central putred şi
ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
021 31 93253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiUilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea exeçuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O513, sector 5, BucureştL România

TeI: 021.305.55.00
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operaţiunhlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, În compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, contorm H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm ca adresa menţionata în solicitare poliţiei Iocale sector 1 este C
eronată deoarece str. Maxim Gorki nr.32 nu se intersectează cu str. Teheran
nr.25.

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

Director Executiv,
Simonflărian POPA

(
t!J

%‚

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./ 20.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:fĺwwwpmb.ro/institutii/primari&directii/directia meďutavize arbori_in_consultare/avíze arbori consultarephp, pe data de

ZIUN. 291P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
l0lS 2018 I 5ÁREÁrOOIM IMPPEUNÄ

Nr. 4002/1625481/ 28.IUN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Poliţia locală sector 1
Str.Prometeu nr.26, sector 1
Asociaţiade proprietari
Str. Hatmanul Arbore nr.3-7, bI.A, sector 1

Referitor la adresa Poliţiei Iocale sector 1 nr.2817/15.05.2018,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625481/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4002/18.05.2018, prin care ne transmite spre soluţionare cererea Asociaţiei
de proprietari, bI.A, str. Hatrmanul Arbore de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa blocului sus mrenţionat ‚ Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Spaţiul verde Iateral stânga acces scara A
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor

-1 ex Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm h 6m, uscat 100%

Q Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 3193258,
021 31 93253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui ex.arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal, în prima perioadă or3timă ( toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019), pe spaţiul verde aferent bI.A.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi oblígaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.uscat 100%

Director Executiv,
SimonaMarjana PQPA

Ş 77 N

ntocmit; Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6ex./ 20.06.2018

ĺeťJ?&ť (

prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
http//wwwpmb.ro/institutü/primari&ďrectii/directia mediWavize_arbori_in_nsuItare/avizearboriJn consultarephp, pe data de

o
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• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jlţ:ş.:.:.:.,

Directia de Mediu
POMANIA
iOlS.20i O SÁnBÁTOPIM TMPPEUNÁ

Nr. 4004/1625657!
‚ţj LÜ)d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Feleacu nr.3, bI.11E, scara 1, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.6963/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625657/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4004/18.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul
verde aferent bI.11E, str. Feleacu nr.3, faţă-spate scara 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi din Iungimea ramurilor
înclinate spre bloc cu echilibrarea arborilor şi eliminarea ramurilor uscate şi a
ramurilor de Ia bază până la nivelul etajului 1 aI blocului, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ş degajării faţadei clădirii
Spaţiul verde Iateral dreapta acces scara 1:

- 1 ex Robinia sp (salcâm) O 25cm, h lOm
Spaţiul verde spate scara 1, arbori situaţi în aliniament de-a Iungul bloculuĄ în
incinta Iocuĺui amenajat cu Ieagane

-1 ex Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 13m
-1 ex Quercus sp (stejar) O 3Ocm, h 13m
-2 ex Fraxinus sp (frasin) O 25cm, h 13m
-1 ex Acer sp (arţar) O 3Ocm, h 12m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuándu-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedar 5, Bucureşti. România
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Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6ex.

I ntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU. Q
5ex120.06.2018

pwzentul aviz a íosL poslat pc silc-uI PMH
Iuip:ĺ/www.prnbrohnstfluiii/piiiiuirialdircciiiidirccüa. nle(li[I/aviiL idnń_in_consultait/avize_arhorLin_consuItirc.php, pc daia dc

Director Executiv.
POPA
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PRIMĂRA MUNICIPIULU BUCUREŞTI •1•;:%%.
Directia de Mediu

POMANIA

Nr. 4019ĺ16256011 18.IUW 101d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

-Asociaţia de proprietari
Str Măguricea nr.39, bI.13E, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5779/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625601/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4019/18.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
bI. 13E, str. Măguricea, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.
Spaţiul verdefaţă bloc, Iateral stânga acces sc.A:

- 1 ex Acer sp (arţar) bitulpinal, h 13mi
Spaţiul verdefaţă bloc, Iateral stânga acces sc. B:

-1 ex Ulmus sp (ulm) O SOcm, h 12m-reducerea cu 1/3 a Iungimii
ramurilor înclinate spre alee acces bloc
Spaţiu( verde spate bloc

- 3 ex Robinia sp.(salcâm) O 30-4Ocm, h 13-14m
- 1 ex Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 13m

Spaţiu( verde Iateral stânga bloc
- 3 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 12m —eliminarea

unui etaj de ramuri de Ia bază în vederea facilitării pătrunderii Iuminii naturale
în apartamente.

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, BucumşU, Rcmănia
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Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, uându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f ránte).

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil,
pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
/‘ ‚ í 6ex./20.06.2018

—-h ĺtJĆ ‘

?CUN 2P:

prezcniul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
IIIii //‘.,V\VV [11111) [4,/iI1titLIIiiţ1)ń,IlaItűĹlilCL IiihIiĺLlLI ncclitihi i,v ;iihoń_in__coitsulia,tiavi,c arhod - in coibl'IliIL pIlp. pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
lOl8 2OISISÁPBÄTDPIM MPPEUNA

— itîík. ÉJIĘ — -____

Nr. 4019116256011

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

-Asociaţia de proprietari
Str. Măguricea nr.39, bi.13E, sector 1

Referitor ia adresa dvs. nr. 5779/10.05.2018, înregistrată ia F.M.B cu nr.
1625601/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4019/18.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
bI. 13E str. Măguricea, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018,
s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificariie şi completarile uiterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenteior şi eiiminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei ciădirii.

O Spaţiul verdefaţă bloc, Iateral stânga acces sc.A:
- 1 ex Acer sp (artar) bitulpinal, h l3mi

SpaţiuI verdefaţă bioc, Iateral stânga acces sc. B:
-1 ex Ulmus sp (ulm) O SOcm, h 12m-reducerea cu 1/3 a Iungimii

ramurilor înclinate spre alee acces bloc
Spaţiul verde spate bloc

- 3 ex Robinia sp.(saicâm) O 30-4Ocm, h 13-14m
- 1 ex Acer sp.(arţar) O 3Ocm, Ii 13m

Spaţiul verde ĺateral stânga bloc
- 3 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 12m —eliminarea

unui etaj de ramuri de Ia bază în vederea facilitării pătrunderii Iuminii naturale
în apartamente.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, RDmânia

TeI 021 .30555.00
httpí/www.pmb.rc



Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil,
pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaabiIitate 2 ani de a data emiterii.
Toaletare — Qex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

o
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 6ex120.06.2018

ZCN. 7018
prezeniul aviz a fost poslat pc SIIĽ-ut PMB
IIIII1.//vw v.pinl' rç,JiIlstjII,tii/plI,ti:uiL/(IíIcctii/diIcĽIj;, ‚I,cdi[I/a' Í'Ľ ltl,ori in consuIIalĽ/aviěL arhori in contiltarc php. pc data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!l,2%..::..
Direcţia de Mediu .

ROMANIA
11A SÁtUÄToL.l.flQrN.

Nr. 4022/1625299! 2W5
CĂTR E,

DL
BduII

Spre tiinţă,
ADP sector 1
Bdur Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr.4603/09.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1 625299/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4022J1 8.05.2018 prin care ne
transmite spre soluVonare cererea dvs, cu privire Ia transformarea unui spaţiu verde
situat în vecinătatea bI.1 1, bdul Ion Mihalache nr.321, in spaţiu amenajat ca parcare
auto, vă comunicăm următoarele:

- potrivit art.71, alin.1 din OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea
OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.70/2013
<Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca
atare în documentaţiiie de urbanism ‚ reducerea suprafeţeĺor acestora sau
stimutarea Ior este interzisă, indiferent de regimul juridic aI acestora Actele
administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevededlor alin 1
sunt Iovite de nuíitate>.

-pothvit art. 18, alin.4 din Legea nr.2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanu) Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare cSchimbarea destinaţiei terenudlor înregistrate in Registwl Local aI
Spaţflor verzi se poate face numai pentru Iucrări de utilitate pubücă>.

Având în vedere cele menţionate va facem cunoscut că nu avizäm !ucrarea
solicitată.

Menţionăm că ADP sector 1 are ob]igaţia amenajării spaţiului sus menţionat
L\ prin plantarea de arbusti si arbori tineri cu balot de pămând cu diametwl trunchiului

de minimum 7cm şí înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, in prima
perioadă optimâ (toamna anului 201 B sauprimăvara anului 2019)

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Ĺ.
r Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

4exí2806.2018

84 Regma Eksabela nr 47. d po1aJ O513, sectt 5. Dţcuiş. RaT&äa
Te.02L30555rn
hrpifnwpmb m





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilţ:;..:.:.:

\DJiUÁi Direcţia de Mediu
POMANIA
1016-20161 SÁPBATCOLM MPPEUNÁ

Nr.353811623111ĺ
„

82. IUL
CĂ TRE,°

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

- Asociaţia de proprietari
Str. Băiculesti nr.15, bLB 13, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.6189/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623111/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3538/11.05.2018, pńn care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
bI.B 13, str. BăicuIeti nr.15, în dreptul scării A, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 23.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Eliminarea ramurilor uscate i a ramurilor de Ia baza coronamentelor nă Ia
nivelul etajului 1 aI blocului, în vederea facilitării pătrunderii Iuminii naturale în
apartamente.
Spaţiul verde Iateral dreapta acces scara A

- 2 exTilia sp (tei) O 3Ocm, h 10-11 m
Spaţiul verde Iateral sWnga acces scara A

- 3 exTilia sp (tei) O 4Ocm, h 12m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cođ paştal 050313, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.5500
http://www.pmb.ro



(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

In vederea obţinerii avizului de defrişare a exemplarelor Juglans
sp.(nuc) situate pe spaţiul verde aI blocului, Iateral dreapta caii de acces scara
A, dna se va adresa Ia Direcţiei pentru Agricultură a
Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei nr.35-37, clădirea ANIF, parter, camera
10, sector 4, telefon 021 - 3138023 sau 3142866.

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. Q
Toaĺetare — 5ex.

Director Executiv,
Simona-Mať POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Ç5ex./26.06.201 8

prtzcnLut aviz a ĺost p'istat pc silc-ul PMB
i.cdiu/a iźLarłlori iIl arżxri ifl cuI1lIIrarĽpIlJ. pe data da
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‘. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I .L1

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

Si3:M ;)puĹuA

Nr. 4081/1626138/
02 IUL

CĂTRE,
0I.

( Str. ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626138/18.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4081/21.05.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului str.

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

Ç) verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil str. I ‚ Iateral dreapta curte, ĺangă gard spre aleea
pietonală:

- 2 ex Populus sp.(plop) O 4Ocm, h 14m — reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având
Iemnul de esenţă moale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorárii construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

Q
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

prezentul aviz aht#asite4MB
ç4ex26.06.201 8

http:/!wwwpmţ!insti i)%mariaIrectii/diroctia mediu!avize arborijn consultareĺavize arbori in consultarephp, po data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •flf:r%.:.:...

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IOIS-2016 I SÁgÄTOPlM IMPPEUNÁ

Nr.4190, 4356/1626580, 1627732/ 02.ţuL 2ÜJ

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBILIAR

BduI Regina Elisabeta nr.16, sector 3
Spre tiinţă,
DI.

Referitor la adresa dlui. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
O nr.1626580/21.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4190/22.05.2018,cu

completarea înregistrată Ia PMB cu nr.1627732/24.05.2018 i la DM cu
nr.4356/25.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului ‚ str.

i, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.06.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobiĄ Iipit de spatele cIădiriĄ pe un spatiu de O,5m între cladire i gard

-1 ex Paulownia sp.(copacul prinţesei) O 3Ocm h 13m, afecteză peretele
clădirii (a produs crăpături).

Q Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratorului/proprietarului Iegal al terenului pe care se
află arborele (AFI), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sair deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
(AFI) plantării a 6ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu diametrul
trunchiuiui de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de
specie, în unităţile pe care ie aveţi în administrare, în prima perioadă optimă
(toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a piantăriior în compensare. in
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- lex

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
( 5ex./26.06.2018

Ćłť

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httptĺwww.pmb.rWinstitutiiiprimariaidireçüWdkectia mediu/avize arborj in consultare/avize_arborLin consultare php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IOIS zrng AL3Ârcp'M IMPELJNA

02. iUL 2Wi

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafíei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

-Asociaţia de proprietari
Str. Mexic nr.2, bI. I 3, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.7088/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1628417/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4387/29.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde
aferent bI.I 3, str.Mexic nr.2, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
15.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.
Spaţiul verdespate bloc:

- 1 ex Ulmus sp.(ulm) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Quercus sp.(stejar) O 25cm, h 12m

Spaţîul verde stânga bloc
-2 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 1 2m

Spaţiul verde faţă bloc
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h lOm-reducerea cu 1/3 a Iungimii ramurilor

orientate spre bloc cu echilibrarea coronamentului.
Spaţiuĺ verde dreapta bloc

- 1 ex Armeniaca vulgaris (piersic) O 2Ocm, h 3m-reducerea cu 1/3 a
Iungimii ramurilor orientate spre bloc cu echilibrarea

Nr. 4387/1628417/

coronamentului.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramánia
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Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dl. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 6ex.

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.
ĺ 5ex./22.06.2018

\ \

2 9 IUN. 2fl
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
1911-20181 SÁODÁÎOO'M ÎMP0EUtÁ

Nr. 4390116284201
flLUL 2fl

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

-Asociaţia de proprietari
BduI Iancu de Hunedoara nr.62, bl.12A, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.7413/22.05.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1628420/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4390/29.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
bI.12A. bdul Iancu de Hunedoaranr.62, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 21 .06.201 7, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Spaţiul verdespate bloc:
Toaletare:

- 5 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 10-l5cm, h 13m-reducerea cu 1/2
din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri şi degajării faţadei clădirii.
Eliminare vegetaţie spontană

-Iăstari Ailanthus altissima (oţetari) O 1-5cm, h 13m
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Bd. Regîna Elísabeta nr. 47, cod poştal 050013, şeçtor 5, Bucureşti, Ramánia
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Eliminarea vegetaţiei spontane se va executa urgent, în vederea
asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de
dezvoltare a materialului dendrologic rămas

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

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 5ex.
Eliminare vegetaţie spontană

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
(5ex.22.06.201 8

pwzeniul aviz a fost postat pe siie-ut PMB
Iiiip:/ĺvt pe data de

1&IUN. 2fl
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ŔOMÂNIA
l 918 2Ô1S I ÁBĂîOPlM MPPEUN

CĂT RE,
AMBASADA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA Ia Bucuresti

Str. Gheorghe Demetriade nr.6-8. sector 1

Reťeritor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1628883/29.05.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.4456/30.05.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.6-8 str.
Gheorghe Demetriade-parcarea Ambasadei Republicii Federale Germania, la

C) verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24J2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ukerioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobil nr.6-8 str. Gheorghe Denzetriade-parcare:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.
Curte, lateral stônga acces, lângă gard spre trotuar

- 4 ex Ailanthus altissima (oţetari) (3 20-3Ocm, h 13m (lex. tritulpinal)

- 2 ex Acer sp. (artar) O 20-3Ocm, h 13-14m

- 2 ex Fraxinus sp. (frasin) (3 20-3Ocm, h 13-14m

- 1 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 12m
Curte, lateraĺ dreapta acces, lângă gard spre trotuar

- l ex Tilia sp.(tei) O 6Ücm, h 14m

Curte, lateral dreapta acces, lângă gard spre curte Ambasadă
-1 ex Uĺmus sp. (ulm) O SOcm h l3m
-3 ex Populus sp.(plop) O 3Ocm, h 13-14m

Curte, spate parcare
- lSex. Populus sp.(plop) O 20-35cm, h 13-14m

- 6 ex Ailanthus altissima (oţetari) O 3Ocm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
C'urte, lateral stânga acces, !ângă gard spre trotuar

-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm h 12m, uscat 100%prezină scorbură la colet şi
pe h Im trunchi cu lipsa cilindrułui central, existând pericolul präbuşirii.

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Eźiminare vegetaţie spontană
-Iăstari Ailanthus sp.(oţetari) O 1-Scm
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal

al terenului pe care se află arbońi, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

-eliminarea vegetaţiei spontane se va executa urgent, în vederea asigurării unui
climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului
dendrologic rămas O

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore
tânăr cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), potrivit
Angajamentului de plantare nr.4456/1/1 9.06.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica ()
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona- a POPA

Ivo.

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
2 9.IWH. m L4ex./22.06.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚1 ::;
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
IQI 2Bia SÁPSÄTOPLM ŢMP,EUNÂ

Nr.4461/1628855/ OZIHL 2b

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoIîgrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Hrisovului nr.18A, sector 1

O Referitor Ia adresa dvs. nr.6746/23.05.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1628855/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4461/30.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, str. Hrisovului
nr.1BA, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului sus menţionat (domeniul public), Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea

O şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.
Curte imobiI nr. 18A str Hrisovului-domeniul public:

- 1 exJuglans sp.(nuc) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Salix sp (salcie) O 4Ocm, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene I degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucuraşti Románia
TeI: 021.3055500
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Luminiţa CRISTESCU.
5ex./26.06.201 8
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnoiogiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocm!t: Inspector
L
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1;::':.
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
D1 zDla SA3ÁTD

l WL 298

CĂTRE,
Dna'

Str. sector 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1629780/31.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4567/04.06.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului str.

Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 15.062018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din mnălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajărfl instalaţiilor aeriene stradale.
Curte imobfl str. Iângă gard spre trotuar:

- 1 ex Salix sp (salcie) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex Thuja sp (tuia) O 3Ocm, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI

terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorär?i construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa În
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

‚— echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul/proprietarului Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
To&etare — 2ex.

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
-

(% 4exJ26.06.2016

Nr. 4567/16297801

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/ĺwww pmb.ro/înstitutiUprimaha!directiiĺdreoUa mediuĺavze arbori n consultare/avizearbori.Jn..consuItare.php, pe data cL9 !UN. 20 8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
IlR 2ŮIMSÁPOĂTOrnM MDDEuNÄ

Nr. 4568116295181
ULLUL 2flU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Dna

Referitor Ia adresa dnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1629518/31.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4568/04.06.,2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

iQ situafl în plantaţia de aliniament a sträzii Jimbolia, în dreptul imobilului
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolei:

-1 ex Sophora sp.(salcâm) O 4Ocm h 12m, prezintă scorbură Ia colet cu
Iipsa cilindrului central (sună a gol) si Iipsa scoarţei pe h lm trunchi cu urme
de carii, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 31 93258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.072016, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 pr(vind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologi& tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de

Bđ. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal C50013, seclar 5, Bucureşti, Aomănia
TeI: 021.30555.00
http ;i/www. pmb ro



minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,
(lex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării în vederea completării
aliniamentului şi 5 ex, în alte aliniamente deficitare din sector), respectând
HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de piantare conf. arŁ9 aiin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecUu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector

L

Luminiţa CRISTESCU.
5ex./26.06.201 8

D

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hltp./!www prnbroinstitutiiiprirnaria'directWďrectia mediu/avjze a,bori_in_çonsuJta,e/avize arbDń in consultare.php, pe data de

2 91U. 7flh

Bd. Regina EUsabeta nr 47. cod poştal 050013. sedor 5. Bucureşti. Ramânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

81.juL 20b

ŘOMÂN IA
lClŠ 2ÜIg I SAPBTODIM IMDPEuNA

CĂ TRE,

Spre ştiinţă:
Doamna str nr. bL
Asociaţia de proprietari bt. 15Ł, str. Căpâlna nr 24, sector 1

avizăm:

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: TB/4 ox./25O&2018
prezentul aviz a tost postat pe site-uf PMB
bţtp./twww.pmbroRnslitutii!primaria/direclji/ďrectja medi I gnconulInreiavizo nrbori in consullaro.php pe data de

J %
Bd. Regtna Ellsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, 11, Romarna ‘b /

TeLO2I.305.55.Q0
http://www.pmb.ro

Nr. 4814/1631126/

Administraţia Domeniului
Bd. Poligrafiei nr 4,

Public Sector 1
sector 1

sc. eL ap. sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7344/04.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1631126 din
06.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4814/07.06.201prin care ne transmiteţi petiţia doamnei

O
f ‚ prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat în spaţiul verde aferent blocului 15L din str. Căpâlna nr. 24, sector 1, aI cărui
coronament afectează faţada blocului/apartamentului dânsei, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 22.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1 (Iateral stânga acces scară bloc):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, degajărH faţadei
blocului/ apartamentului nr, de Ia et. a eliminării riscului de producere a pagubelor materiale,
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminarea
ramurilor uscate, a celor de sub coroana propriuzisă Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20m, h 5-6m, multitulpinal situat la cca 1 m distanţă faţă de
bloc, inclinat Ia 15'spre stradă

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.c.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic

(-\ al acestuia (cu excepţia eiiminării ramuriior uscate şi trânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului
Iegal al terenului pe care se află arborele - ADP sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor
din jur.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Întocmŕt Insp. Tudora BUILĂ
żl C
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1018.2018 SÁPBÁTORIM IMPPEUNÁ

Ü2JÜL. 2W

CĂ TRE,
Administraţia Domeniului PubIic Sector 1

Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştänţă:
Domnul i — Asociaçia de proprietari bloc 14A
Str. Av. Nicolae erbănescu nr. 12-14, ap. - . sector l

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7698/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1631113/06.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4821/ 07.06.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui — al Asociaţiei de
proprietari bloc 14A din str. Av. Nicolae Serbănescu nr. 12-14, sector 1, de emitere a
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent
blocului 14A de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
22.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2 i lateral stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 3Ocm, h 12m, înclinat Ia 10° spre carosabil — cu
degajare faţadă bloc

- 1 ex. Morus sp. (dud) ) O 3Ocm, h 9m — cu degajare faţadă bloc i echilibrare spre
trotuar

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 5Ocm, hl4m — cu degajare faţadă clădire Poliţia Iocală i
bloc

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 8-lOm (lex. bitulpinal)
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) O 15-2Ocm, h 4-4,5m, bitulpinal
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 9m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-7m (2ex. bitulpinale)

Nr. 4821116311131

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

TeI: 021.305,55.00
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Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 35cm, h 13m, dezechilibrate spre carosabil — cu
degajare faţadă bloc

- 2 ex. Acersp. (arţar) O 30-4Ocm, h 10-llm înclinate Ia 15 spre carosabil
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 1Dm, înclinat Ia 15° spre carosabil
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 1Dm, inclinat Ia 15' spre alee
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m
- 2 ex. Prunus cerasus (visin) O 20-25cm, h 5-6m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 1Dm

Scuar spate bloc —zonă paťcare auto amenajată:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echiIibrărfl, a eIiminărflç'\

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabilepeste ‘Ź

autoturismele din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate Ia;
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-45cm, h 8-14m
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 4Qcm, h lOm afectată pe trunchi —risc de desprindere i
prăbuire ramuri în parcarea auto

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind NormeIe de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arboriiADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletaťe — 25 ex.arbori ÷ 3 ex. arbuti

DJRECTOR EXECUTJV
Simo ä?î ąPOPA

pe site•uI PMB
httpJ/w.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directi /avize i_in_consultare/avlze_arbori_in_consultare.php, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1ţ%.::..L.

Direcţia de Mediu .

POMANIA
1918 201a I sÁD1tp;M NIPPEUNÁ

flI tu 1;

Nr. 5326/1634461! tJ.WJ..2Ď1 8

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BId. Poligratiei nr.4, Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8932/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1634461/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5326/19.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii

instituţiei dvs. şi menţionaţi în Tabelul nr. 2 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţipe
raza Sectoruluŕ 1, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăhle ulteńoare, aie H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 i ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea i intreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţUlor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea răđăcinilor:
BIđ. Mărăşti nr. 61, alveolă în aliniament:

1 ex. Carpinus sp. (carpen) 045 cm, H 5 m, uscat 100%, scorbură pe trunchi
Str. Străbună nr. 135, alveolă în aliniament:

1 ex. Malus sp. (măr) 0 20 cm, H 5 m, uscat 100%, scorbură pe trunchi
BId. Primăverii nr. 32, alveolă în aliniament:

1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, H 6 m, uscat 1 00%, scorbură pe trunchi
BId. Primăverii nr. 46, alveolă în aliniament:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, H 8 m, uscat 100%, scorbură pe trunchi

Q Intersecţie BId. Primăverii şi Str. Jean Monnet, alveolă în aliniament:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 045 cm, H 8 m, uscat 100%, scorbura pe trunchi

BId. Primăverii nr. 17, alveolä în aliniament:
1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 6 m, uscat 100%, scorbură pe twnchi

AIe. Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 2, alveolă în aliniament:
1 ex. Ulmus sp. (ulm) 050 cm, H 10 m, uscat 100%, scorbură petrunchi

AIe. Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 5, bI. 5, sc. 6, alveolă în aliniament:
1 ex. Populus sp. (plop) 050 cm, H 8 m, uscat 100%, scorbură

AIe. Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 7, bI. 7, spaţiu verde bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 045 cm, H 10 m, uscat 100%, scorbură

AIe. Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 7, spaţiu verde bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, H 10 m, uscat 100%, scorbură

BId. Mareşal Alexandru Averescu nr. 3, alveolă în aliniament:
- 1 ex. Catalpa sp. (tei) 0 40 cm1 H 4 m, uscat 100%, scorbură

Parc Nicolae Iorga, alveolă În aliniament:
- 1 ex. specie neidentificată 050 cm, H 10 m, uscat lOOd/o, scorbură

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin gra dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeńene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru
arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente
blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţfllor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinăndu
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Oefrişare - 12 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
rna POPA

2&luN.
Red. SB. 5 ex. 25.062018
— prezentul aviz afost postat pe site- iI PMB.
http //www pmb ro/institutii/pnman&directii/directiamediu/av,ze_a,banjn.consultar&avize_arbon_in consultara php pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ced poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmánia

Teł: 021.305.55.00 int. 4016
hltp:i/www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •j1,;:.:.::..
Direcţia de Mediu

POMANIA
igi o ‚ni B I &ÁOBÄTCnIM IMPPEIJNÁ

Nr. 2824í16161431
D6. IUL î[hľ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

Referítor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1616143/17.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2824/18.04.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în plantaţia de aüniament a străzü Nicolae Drossu, în dreptul imobüului
nrí ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.04.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĄ imobfl nr. str Nicolae Drossu

-3 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 14m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

O
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
Aliniament stradal, imobil nr24-26 str Nicolae Drossu

-3 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 14m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal, imobil nr. /) str Nicolae Drossu

-1 ex Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 13m, prezintă scorbură Ia punctul de
insertie a sarpantelor cu Iipsa cilindrului central, existând pericolul frângerii i

p ră b u i ri i.
Aĺiniament stradal, imobiĺ nr24 str Nicoĺae Drossu

-1 ex Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 14m, prezintă scorbură Ia colet cu Iipsa
cilindrului central, existând pericolul frângerii i prăbuirii.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47 cođ poştal 050013 sector 5, Bucureşti. Románia

Tel: 021305.55.00
http://www.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal (2ex. în alveolele rămase libere în urma defrişării în vederea
completării aliniamentului şi 4 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), ‚ în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019),
respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 6ex.
Defrişare —2 ex.

Director Executiv,
Simona-Mar[anPOPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

k 5ex./28.06
pwzeniul aviz a fosl poJiśt.pe siIe-yL'4B

111111 //M,ViU .)llI) Io/lllsllUlli/prilll7,hb1t1'eelii/đireelia lłlcLjilL/a i'e iihoriin c(Inuhlarc/tvltearI,oli in L,nuIlarL php, pe đata dc

03.wj 211fl

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşlal 050013, sectar 5, Bucureşti. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ý:

Direcţia de Mediu ••::::

ROMAN IA
l QQ.2ÔI S I SÁPBAÎOOIM ÎMDOEUNÂ

Nr. 32871f6206501
06. ÍUL 2D

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PVBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafîeî nr.4

Spre ştiinţă:
- Dnei

-Asociaţia đe proprietari
Bdul Ion Mihalache nr.146A, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5546/26.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1620650/03.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3287/04.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
imobilului nr.146A, bdul Ion Mihalache, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 17.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă clădire:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,

Q în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri Í degajării faţadei clădirii.

- 2 ex Fraxinus sp (frasin) O 4Ocm, h 14m
- 3 ex Tilia sp (tei) O 5Ocm, h 14m
- 1 ex Acer sp (arţar) O 3Ocm, h 13m

Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de •ramuri ş degajării faţadei clădirii.

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 14m, înclinat 25° spre alee
- 1 ex Koelreuteria sp (băsicoasă) O 3Ocm, h 12m, prezintă scorbură

superficială pe trunchi.
- 1 ex Catalpa sp (catalpă) O 3Ocm, h 8m-eliminarea ramurilor uscate

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

TeI: 021.305.55.00
http:/ĺwww. pmb ro
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Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după Q
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 9ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

‚

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
/ ..

- 6ex.28.06.2018

fl ‚1JL 7U
prctcntuI łvz a fuM pusĹuĹ pc sitc-ul PMB
Iiiip // u puih <RIl%cjILIIiI!1,riIIlLrj;IJ(ilJLLIj!ĹI,I-cc((a iittłiu/aiic arhor iri çtJIl%tIIcarL/a\izc nihori l1 •c('nUItacphp, pc daia dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilţ7\:.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
TfllĄ :nln IAnBÂţoQiM IMPPEUNÄ

Nr. 3290/1620657/ 06. WL

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-Dnei

‚sectorl
-Asociaţia de proprietari
Str.Iani Buzoiani nr.3, bl.16, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.5578/26.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1620657/03.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3290/04.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei .. de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe spaţiul verde
aferent blocului 16, str. Iani Buzoiani nr.3, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 17.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alveolă Iateral stânga scara de acces Ia Cabinetuĺui Medical de Ia scara A bloc

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 14m, Iipit de scara de acces
cabinet medical - reducerea cu 1/3 din mnălţimea coronamentului şi eliminarea

O ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene ş degajăríi faţadei clădirii.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna Clara Liacu are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, În xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
simonpMtÇ:\POPA

Întocmit: Inspector

‘íJ;&» Ç

Luminiţa CRISTESCU.
6ex./28.0&201 8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI iý:•..::•.
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
lqlA 2fl1S I EáOBÄTOPIM iMPOEUNÁ

Nr1 3537/1623110/ IUL 208

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Pajura nr.20, bI.F3, sector 1

Referitor Ia adresa dvs1 nr. 6182/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
O 1623110/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3537/11.05.2018, prin care

ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari de emiterea
avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaU pe spaţiul
verde aferent bI.F3, str. Pajura nr.20, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 24.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

O Spaţiul verde faţă bloc
-3 ex Catalpa spjcatalpa) O 30-4Ocm, h 12m.
- 8 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 14m
- 1 ex Fraxinus sp.(frasin) O 2Ocm, h 13m, înclinat 25° spre alee.

Spaţiul verde Iateral dreapta bloc
- 1 ex Juglans sp.(nuc) O 30ćm, h 13m
- 1 ex Robinia sp.(salcâm) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde spate bloc
- 5 ex Fraxinus sp.(frasin) O 30-4Ocm, h 13-14m
- 1 ex Acer sp.(arţar) O SOcm, h 13m
- 6 ex Tilia sp.(tei) O 30-35cm, h 13m
- 1 ex Platanus sp.(platan) O 2Ocm, h lOm - eliminarea ramurii înclinată

35° spre parcare situată Ia baza coronamentului,.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucuresi, România
TeL 021.305.55.00
http:Uwww.pmb.ro



Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bĺoc

- 1 ex Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocm, h 13m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,

tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului F3, în prima perioadă optimă (toamna anului
2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 27ex.
Defrişare — 1 ex.uscat 100%

Director Executiv,
Simona-MariarţąPQPA

(DPC
DEÇ1E'

\ .

r Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./28.06 .2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •Ş•.;;;

Direcţia de Mediu ••. ..•

POMANIA
IgI B 201 B I SÁOBATOOIM MPOEUNÂ

06. IUL 20:8

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Dnei

Referitor Ia adresa dvs. nr.5593102.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623747/11.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3616/14.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de

O specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul public În faţa
i spatele imobilului nr. str. Mr. Gheorghe onţu, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 24.05.2018, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate imobfl nr. .‘ str. Mr. Gheorghe onţu:

- 1 ex. Sophora sp.(salcâm) O SOcm, h 16m -reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentelor şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor orientate spre
carosabil i clădire cu eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

o ramuri i degajării faţadei i acoperiuIui clădirii.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene ş degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 361611623747/
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cperaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şí a tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că în faţa imobilului nr.7 nu sunt plantaţi arbori pe domeniul
public.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
/ .‘ 5ex./28.06.2018

Ľ. Ĺ(J(YĺťJ(

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 :

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

2O 8 sÁpBĂropM

Nr. ILJL. ZU -

___

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

-Asociaţia de proprietari
Str. George Călinescu nr.28, bl.20A, sector 1

O Referitor Ia adresa dvs. nr.5744/1 0.05.201 8, înregistrată la P.M.B cu nr.
1624878/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3926/17.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului nr.20A, str. George Călinescu nr.28, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea

O
prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei ciădirii.

Spaţiul verde Iateral stânga bloc
- 1 ex Robinia sp (salcâm) O 3Ocm, h 12m
- 2 ex Tilia sp (tei) O 30-4Ocm, h 12-14m
- 1 ex Acer sp (arţar) O 25cm, h 12m
- 1 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 12m-eliminarea

ramurilor de Ia baza până Ia nivelul etajului 1 aI blocului.
Spaţiul verde Iateral stânga bloc

- 3 ex Acer sp (artar) O 15-3Ocm, h 10-12m (lex. bitulpinal)
- 2 ex Prunus sp (corcodus) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 13m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Rcmânia
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Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia elíminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un iocQ
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — l2ex.

Director Executiv,
Simona-Marian%OPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Gex.28.06.2018

03.IUL 2Ü'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI l/r.t..:.:::.
Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
Ifll* 231a SÁPDĂTOPLM iMDEUN.

Nr. 3933/1625001! 06. !UL 2U

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

O Referitor Ia adresa dvs. nr.6260/09.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625001/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3933/17.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament
a str.Mihai Viteazul, în dreptul imobilului nr.. ;‘, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniament stradal, imobfl nr ‘ str. Mihai Viteazul
Toaletare:

- 2 ex Salix sp (salcie) O 3Ocm, h 7m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

O pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş
degajării instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd. Regîna Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, seclor 5, Bucureşti, Ramânia
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Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

prczcntul aviz i ínst pnslat pc siic-uI PMB
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o

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr i La H.C.&M.B. nr. 304/2009.

In scopul reanalizării solicitării dvs. şi emiterii unui punct de vedere
asupra celor solicitate (defriare arbori) este necesar să prezentaţi Ia PMB
Direcţia de Mediu, Serviciul Avize i Acorduri, adresă APA NOVA din care sa
rezulte ca arborii aduc prejudicii reţelei de canalizare

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

o

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./28.06.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 :;•::.

Direcţia de Mediu
POMANIA
IIIR :rnslÁpsArDIM IMppęuwÁ

Nr. 4007/1625650/
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

Asociaţia de proprietari
Str. Elena Caragiani nr.11, bI.24, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.6573/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
O 1625650/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4007/18.05.2018, prin care

ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ prin care soHcită
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborelui uscat
situat pe spaţiul verde aferent blocului 24, str. Elena Caragiani nr.11-faţă bloc,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga acces

-1 ex Prunus sp. (corcodus) O SOcm, h 6m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 3193258,

O 0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent bI.24, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau
primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.uscat 100%

Director Exeçjjtiv,
Simona-MérîäfläPOPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
6ex./ 28.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

03. IUL 2fl
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. iUL

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

ŘOMÂNIA
l9l82Dl B I sApeA;onrA TMPPEUNÁ

-: str Duetului:
(sacie) O 4Ocm, h 13m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

DirectorĘ*ćtittţ;
SimonäMariana PQPA

ĺntocmit: Inspctor Luminiţa CRISTESCU.

Qją 4ex.128.06.2018

Nr. 4217116269991

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7103/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626999/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4217/23.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat În plantaţia de
aliniament a str. Duetului, în dreptul imobilului nr ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 13.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Q privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĄ imobU nr

- 1 ex. Salix sp.
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajărU instalaţiilor
aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajărU faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a aóorilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

(J prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

prczcnlul aviz a íosi postal pe site-ul PMB

Jn_cnnsuliaie.php, pe Jata dc

oJ/OL

&. Rena Eksabeta nr 7, cod poşţal 050013 sector 5. Bucurevi, Româr,ä
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
flII201S I s&pQÂTpiM TMPP€UNÁ

Nr. 4220/1626905/ WL 20 b
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI PoIigrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6958/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626905/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4220/23.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dlui ‚ de emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a str. Berveni, în dreptul imobilului nr,. Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.06.2018, s-a inventariat următorul material

() dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, imobiI nr str. Benieni:

- 1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 13m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate i a ramurii de Ia bază orientată spre imobil,
în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri si degajărU instalaţfllor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene si degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi f rânte).

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

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-MarianaPOPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

L 5ex./28.06.201 8

prezcntul aviz a fost poslat pc sile-ul PMB 03 s
IIIIp;//M w pI!IIrohnüIuIiiJpriIIuIriIJđiIĽcIi/diItIia ncđisiia ze_arbori JncoInuI(arĽ/avizI_arhori_in_coIIuIIarcphp, pt daia dc • I U L Z ĺl O

Bd. Regna EIsabta nr 47. poşaJ O5l3, sector 5. Bucureşli. Romána
T&: 021.3055500
http.i/wnvprnb.ro



o



17
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i'\::.

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
11)18 3018 I EÁSATO0IMţMPPEUNÁ

D&IUL 2D

CĂ TREJ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştünţă:
D-nu jmaiLcom

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 8041/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634455/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5324/19.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore tei băträn" care a fost Iovit de un autovrehicul greu1 după
cum reiese din petiţia domnului, arbore situat în aliniamentul stradal aI str. Subcetate, în
dreptul imobilului cu nr. 95, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 26.06.2018, s-a constatat faptul că arborele cu O 45cm a fost deja defriat

Potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.6, alin.4, pct.a cc în cazul prăbuşirü unor arboriĺramur
datorită inregistrărü fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarü/administratorü
Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea radacinflor şi ridicarea materialului Iemnos
pentru descongestionarea zonet In Iocul arborilor dezafectaţi se vor efectua pIantăr iar
pentru arborű deterioraţi se vor aplica taieri de corecţie «.

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui defrisat, aveţi
obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ aparţinânđ speciei
predominante din aliniament, arbore cu O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diamentrului în funcţie de specie, în alveola din aliniamentul străzii Subcetate nr. 95,
după extragerea rădăcinilor arborelui defriat, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2018.

O
Lucrările se vor executa prin grija dvs. în calitate de administrator legal al terenului

pe care se află arborfl, luând măsuri de întreţinere, în scopul prinderii materialului
dendrologic plantat.

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

Întocmit: ínsp. Tudora BUILĂ/02.07.2018

Nr. 5324/1634455/

DirectorEkutiv,
Simona'X1ariana POPA

Red. BP. 4ex/7.2o1;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşţal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmänia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚1;:ş..:

Direcţia de Mediu
ROMANIA
‚çlla 2nIa,SADÄToDMiMFFuNA

2

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA BOMENIULU( PUBLIC SECTOR 1

B-dul Pohgrafiei nr.4

Spre ştünţă:
- INSTITUTUL CULTURAL ROMAN
D-nul ( — Sef Serviciul Administrativ, Protocol Parc Auto
Str Ermü Pangrati nr 38, sector 1, E-maU; -

- Poflţia Locală Sector 1 - Senviciul Situaţii de Urgenţă, Str. Prometeu nr. 26, bI. 14G,
sector 1

Referitor Ia adresa Poliţiei Locale Sector 1 - SeMciul Situaţii de Urgenţă nr.
4114/1027/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1637808/28.06.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5814/29.06.2018, prin care ne transmite petiţia domnului
reprezentant aI Institutului Cultural Român prin care sesisează existenţa unui arbore în
declin bioiogic avansat situat ‚pe trotuarul de pe str. Ermil Pangrati colţ cu Aleea Alexandru
nr. 38', în imediata vecinătate a I.C.R., după verificarea efectuată pe teren în data de
05.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul (ocalităţilor cu modificariĺe şi completarile ulterioare, HCGMB
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Str. Ermil Pangrati x Aleea Alexandru nr. 38 — JNSTITUTUL CULTURAL ROMAN:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m — prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului
cu Iipsa cilindrului central (pericol de prăbuire) - situat în aliniamentul străzii Ermil Pangrati

‘ (aI doilea arbore de Ia intersecţia cu Aleea Alexandru nr. 38)
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija ADP sector 1, cu marcarea corespunzătoare a zonei
de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl construcţfllor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorui legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sanc9uni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi HCGMB nr. 114/2011,
aveţi obligaţia piantărfl a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie după cum urmează 1 ex. în alveola

Bd P.enaE!isabEa nr 47, cd poşta! C513, sectcr5. Buure, România

TeI:021305.5560
http://www.pmb.ro

Nr. 5814/1637808/



rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor i alte 5 ex, într-o zonă deficitară în vegetaţie de
pe raza sectorului 1, în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

Director executiv
Simona-Mariana POPA

(IQ 3 --1.l

‘k;î! !‘ĹP'

Întocmit Insp. Tudora BUIM
- c

ŕ)Ćć<f O

c

Aed: T8ĺ4 ex/O607.2018
prozenlul avi; l DSt poslaI pe siIe-u! PMB
I yěybrQ..nţITiĂWnrJrta'Ą_L

-

-

aţo ccI-dt1ľ4Ir. pedalade
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

»IJ Direcţia de Mediu ......

ROMANIA
l 01 S 2018 0ÁSÁTO0IM IMPpEUNÁ

Nr. 3930, 591311624889,1638475/ 09. IUL Îb

CÁ TRE,

(Str. Barajul Arge.ş sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1624889/16.052018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3930/17.05.2018, cu completärile
înregistrate Ia PMB cu nr.163B475/2018 şi Ia DM cu nr.5913/Q.łOZZOOprin care solicitaţi
emiterea avizului de speciafltate în vederea igienizărU terenului în su*afaţă de 9401 mp.
situat în str. Barajul Arge .‚ vă comunicăm următoarele

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Poze
-Contract de Vänzare Cumpărare nr.
-Somaţie Poliţia Locală Sector 1 nr.

2) a verificării în teren din data de 06.06.2018

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiUor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.121/2010, privind unele
măsuri de asigurare a îngradirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane in Municipiul
Bucureşti1 articolul 1, avizäm
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri
I degajării faţadei clădirii.

(3 - 3ex Populus sp.(plop) O 30-4Ocm h
- lex Ailanthus altissima (oţetar) O SDcm h 14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
-1 ex Populus sp.(plop) O 4Ocm h 14m, uscat 100%

Eliminare vegetaţie spontană:
-Iăstari specii diferite O 1 -5cm (predominant Ailanthus sp.-oţetar)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI
terenului pe care se află arborfl/vegetaţia spontană, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.GM.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bd. Regina Elisabcla nr. 47, cod pcşlal 050013, şector 5, Bucureşti, România

T&: 021.305.55.00
http:J/www.pmb.ro



Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna),
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

-igienizarea zonei se va executa urgent, în vederea asigurării unui climat sănătos
pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui arbore tânăr cu
balot de pămänt, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia, funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţiopat, în prima perioadă optimă
(toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), potrivit Angajamentului de plantare
nr.3930,5913/1/28.06.201 8.

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

Având în vedere cä vegetaţia spontaná formează un hăţiş prin care nu s-a putut
pätrunde pentru a constata dacă pe teren există arbori, menţionăm următoarele:

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

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

-în acest sens veţi completa documentaţia cu actele solicitate prin Adresa
nr.393011 624889/21.06.2018 emisă de PMB-Direcţia de Mediu.

- actele se vor depune Ia Registratura Primăriei Municipiului Bucureti, cu
seđiul în bdul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare- 4ex.
Defriare- lex. uscat 100%
Eliminare vegetaţie spontană.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

fy:, ex.
0-- cy' ( -

prczentul íost p9piâ6ké.ul PMB
Iittp//www.p,M, ii/i9tiiţtvthhariaktiic Iiihtiiculia i,icd,tihi'ń,c IIt3(lII 1) cuIhuluhIchlvi,,Ľ artioil in Lnnsultare.php, pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMARA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
I ROMANIA

flI 2ÖIR I Lr3PIM [MDnEUNÁ

13 łUŁ 2

CĂTRE
DL Husărescu Vakntin

Str. Străbună nr. 59A, sector 1

Spre tiinţä
Administratia Domeniului Public sector 1
B-dul Poligrańei nr. 4, sector 1

o
Referitor la adresa A.D.P, sector I nr. 7655/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1631118/06.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4817/07.06.2018 prin care ne
transmite spre soluţionare cererea dumneavoastră privind emiterea avizului de
specialitate privind intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul străzii
Străbună, în dreptul imobilului nr. 58, la verificarea pe teren în data de 29.06.2018,
s-au constatat următoarele

In alinamentul străzii Străbună, pe parteanumerelor pare, în dreptul nr. 58 nu
există vegetaţie, Pe partea numerelor impare, în dreptul nr. 59A există 1 ex. Gleditsia
triacanthos (glădiçă) 25cm, h lOm, tânăr, frumos conformat, Vară semne vizibile de
declin biologic (scorbuń Ia colet, pe trunchi, pe ramuri sau Ia puntele de inserţie pe
trunchi, nu prezintă flsuń vizibile în twnchi aa cum specificaţi dvs. în solicitare, nu
este dezecbilibrat, dezrădăcinat), nu prezintă elemente generatoare de peńcole, nu
pune în pericol siguranţa bunurHor materiale şi a circulaţiei în zonă.

Având în vedere cele constatate vă facem cunoscut că solicitarea dvs, nu se
justificä, motiv pentru care nu avizăm lucrări de intervenţie asupra coronamentului
arborelui.

Menţionăm că orice intervenţie, fără aviz de specialitate asupra arborilor
constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 2 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B
nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA -

4ţęýnit

( / Insp. Ţ$Cristina ENACHE

Rcđ R.P. /3 e. — 10.072018

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cođ poştal 050013, sectcr 5, Bucureşti, Rcmâna
TeI: 021.305.55.00
http://www.pmbm

Nr. 4817/1631118/



o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1915 201R I QÂTDPIMIMPPEUNA

13 ÍUL. 2í:s -

CATR Ę
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBIL(AR

BduI Regina Elisabeta nrl6, sector 3
Spre tiinţă,
Dna

Referitor a adresa dvs., înregistrată a Direcţia de Mediu cu nr.3822/15.052018 prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului ‘ str.

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul

Q material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. str.. Iateral stânga căü de acces:

- 1 ex Morus sp (dud) O 4Ocm. h 13m — reducerea cu 2/3 din inălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei i
acoperiuIui clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorgr,, construcţfllor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

O perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvar sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

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

Prezentul aviz are termen de v&abilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

ĺntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

4c/&-ćeů çex./201 8
/prezentul aviz a fosfpostatpmsffuí PMB

http-/ĺwww pmb.ro/instiittfl1tíiariaJdirectiUdirectiamediu!avize arbori in consutareIavize arborl in ccnsultarephp, pe data de

Bd. Rena Ehsabeta nr. 7. cod po$aI C513, secor 5. Bucureşli. Rcnânia /
T&: 021305 55.00
hnpjkw,w.pmb ro uxAs

Nr. 3822/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;lł;%.:...
Direcţia de Mediu

ROMANIA
Ill 2OHI I SÄPBÄTOPIM IMPOEUNÂ

Nr.3919/16250181
WL 2fF

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Ion Brezoianu 47-49, bI. Liric, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.6358/04.052018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1625018/16.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3919/17.05.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizuiui de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi pe spaţiul verde aferent blocului Liric, str. Ion Brezoianu nr.47-49, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor
cu modificariie şi compietariie uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înăiţimea coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frăngerea
şi prăbuşirea de ramuri si degajării faţadei blocului i a corpuriior de iluminat.
Spaţiul verde aferent bloc Liric str Ion Brezoŕanu nr47-49

-1 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 12m
-3 ex Quercus sp. (stejar) e 3Ocm, h 14m
-1 ex Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 13m

Scuar, vizavi bioc, Iateral stânga alee acces
-3 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m
-1 ex Acer saccharinum (artar) O 3cm, h 1 3m
-2 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 13m
-2 ex Malus domestica (măr) O 25cm, h 7m-reducerea cu 1/3 a Iungimii

ramurilor înclinate spre alee.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde aferent bloc Liric str Ion Brezoianu nr47-49

-1 ex trunchi arbore O 2Ocm, h 3m, uscat 100%,
prăbuşire

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

TeI: 021.305.55.00
http:i/www.pmb.ro
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Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca €ăile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul truncbiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primavara anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —l3ex.
Defrişare — 1 ex.trunchi uscat 95%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

( ęç71)
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

C 5ex./ .2018
pwzenlul aviz a fost postat pc site-uI PMB 1 L- ŕ

rti/iriittiitiiĄit IIIIttI!íll!-t tii!Ji,ectia ‚ttediit/ai,c atł,nri in çvîi,ţitiiic/i i,c arbiiri n cntisnttare php, pe dala dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
015 20191 SÁOBÁTDPIM 1MPPEIJNÂ

13. IUL. 2o
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştflnţă:
- Asociaţia de proprietari
Piaţa Amzei nr.1O-22, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.5747/10.05.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1624879/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3925/17.05.2018, prin care ne transmiteţi

Q spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari de emiterea avizului de specialitate,
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului din Piaţa Amzei
nr.10-22, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajării faţadei clădirii
Spaţiuĺ verde Iateral stânga scara E

-1 ex Celtis sp. (mierea ursului) O 3Ocm, h 14m.
-1 exAcersp. (arţar) O 3Ocm, h 13m.

Spaţiul verde scara D, spre scara E
-1 exAcersp. (arţar)O3Ocm, h 14m.
-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m.

Spaţiul verde scara D, Iateral stânga spre Iocul de joacă
-1 ex Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 13m, prezintă vârful uscat.
-3 exAilanthus sp. (oţetar) O 15-3Ocm, h 13m.
-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m.

Spaţiul verde scara B, spate
-1 ex Morus sp. (tei) O 3Ocm, h 14m.
-1 ex Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h lOm.

Domeniulpublic, vizavi scara B, spre imobflul nr.5 str. D.l.Mendeleev- zonă parcare maini
-2 ex Ailanthus altissima (oţetar) bitulpinale h 13m, rasarite spontan reducerea cu

1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramur.

Nr. 3925116248791

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde scara D, Iateral stânga spre locul de joacă

-1 ex trunchi arbore O 1 Ocm, h 2,5m, uscat 1 00%.

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

TeI: 021305.55.00
http://iw.pmb.ro



Spaţiul verde scara C. spre parc
-1 ex trunchi arbore O 4Ocm, h 2,5m, uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/316.25.16,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentw a nu
fi afectat echilibrul biologic ai acestora.

- defdşarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevededlor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărh de material dendrologic tânăr.

Precizăm că ADP sector 1, administrator Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea trunchiurilor uscate avizate pentru (3)
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018
sau primăvara anului 2019) pe spaţiul verde aferent biocului sus menţionat.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, la avizierut blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —l3ex.
Oefrişare—2ex. uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
çSex./ .2018

pnzcntul aviz a fost pastat p sitc-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;ţ%..;.:.:s

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l Di S 2010 i SÁ0ATo0lM ÎMPnEUNÁ

WL. Zu;u

CĂTRE,
DI.

Spre tiinţă,
ADP sector 1

BduI Poligrafiei nr.4
Administraţiei Fondului Imobiliar
BduI Regina Elisabeta nr.16, sector 3

Reteritor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1624870/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3929!17.05.2018,
completată cu adresa Administraţiei Fondului Imobiliar nr.22935/04.05.201 8
înregistrată Ia DM cu nr.4276/24.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situai în curtea imobilului
nr. str. ‘. Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
27.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

O Curte imobfl i ‚r. ‚ str. l

-. Iateral stânga acces:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor ş cu 1/2 din Iungimea
ramurilor pendule spre carosabil cu eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, degajării clădirii si facilitării circulaţiei pietonale pe
trotuar.
Lângâ gard spre trotuar

- 3 ex Ailnthus altissima (oţetar) O 30-35cm, h 15-16m
Lângá clădire

- 1 exjuglans sp (nuc) O SOcm, h 12m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poştal C5C013, sector 5, Sucureşti, Ramśnia đ
TeI: 021.30S.55.CO
http:/Jwwwpmb.ro
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a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorăró construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( Gex./2018

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://wwwpmb.ro/institutii/primari&directii!directia mediuiavize arbori in consultare/aviztarborŕ in, consultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu

13. 10Ł. 213
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştflnţă:
- Dnei

Referitor la adresa dvs. nr.6289/09.05.2018, mnregistrată la P.M.B cu nr.
1625006/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3932/17.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a str. Plaviei, in dreptul
imobilului Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocaľtăţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, str. Plaviei ‚ ĺateral dreapta acces:

- 1 ex Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h 12m, prezintă cretere verticală reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri si degajărfl
instalaţiilor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteňorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene i degajărU faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Tcaletare —lex.

Director Executiţ.
Simona-Mapţiana POPA.

%JI

ĽtłMM -. .

ď!( I lntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
5ex./29.06.201 8
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ľl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jlf::%.::.:.:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
gla 2OISISÁflEÂTDPIM IMPPEUNA

Nr. 401211625775/ 1 ÍUL, 2B

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştflnţă:
- Dnei

- Asociaţia de proprietari
Str.tefan Protopopescu nr.6, bl.2, sector 1

Referitor la adresa dvs.nr.5792/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625775/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4012/18.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de specialitate, pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 2, str. Stefan
Protopopescu nr.6, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate i a ramurilor
de Ia baza până Ia nivelul etajului 1 aI blocului, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin fr&igerea şi prăbuşirea de ramuri, degaării faţadei clădirfl i
facifltărfl pătrunderfl Iuminfl naturale în apartamente.
Spaţiul verde Iateral stânga scara C

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m
-1 exAcersp. (arţar) O lScm, h 12m
-4 ex Ailanthus sp. (oţetar) O 3Ocm, h 14m
-1 ex Prunus sp. (corcodus) O 2Qcm, h 12m
-2 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde spre str, Andrei Popovici
-1 ex Celtis sp. (mierea ursului) O 3Ocm, h 13m
-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 13m

Curte bloc spre str, Andrei Popovici
-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 1 5m
-1 ex Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 8m-reducerea cu Y2 a Iungimfl ramurilor

înclinate spre parcare
Spaţiul verde lateral dreapta scara C

-1 ex Prunus sp. (corcodu) O 3Ocm, h Bm-reducerea cu 1/2 a Iungimii ramurilor
înclinate spre trotuar
Aliniament stradal faţă scara C

-2 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 15m

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.5500
httpi/www.pmb.ro



Defrişare şi scoaterea rädăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stânga scara C

-1 ex Thuja sp. (tuia) h 1 m, uscat 1 OO%.
-2 ex Prunus sp. (corcodu) O lOcm, h 6m (lex. bitulpinal), uscat 100%
-1 ex trunchi Prunus sp. (corcodus) ‚ h 1 ‚6m, uscat 100%
-1 ex Picea sp. (molid) h 1 Om, uscat 1 OO%

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/316.25.16,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28,O7.2016, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 5ex.arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat,
în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de propdetań/dna obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.
Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaletare —l6ex.
Defrişare — 5 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-MaŕiäflaPQPA

i Intocmit: Inspector Lumrniţa CRISTESCU.
6ex./ .2018 1 L JUL 2

prezentul aviz a ľost poslal pc iic•ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
Hhl! DBI4OÄTDCtĄ ELyM

Nr.421 011627019/
13 IUL 2í;Ü

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştflnţă:
- Dnei

Referitor la adresa dvs. nr6807121.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1627019/22.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4210/23.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a str. Virgil PIeoianu, în dreptul
imobilului nr., Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.06.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal ŕmobiI nt str. VirgU Pĺeoianu:

- 1 ex Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajărU instalaţfllor aeriene stradale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform artS pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

Q perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director Execíiv,
Simona-Mariaţia POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

( 4ex./.2018

//‚
prezentul aviz a fost postal pc sitc-ul PMB • / 0/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl •ţ%%.

Direcţia de Mediu ‘...

ROMAN IA
818 20181 SÁPSÁTCPIM 1MOOEUNA

- Asociaţia de proprietari —AsociatiadeproprietariŁ - - - - I

Str.Ion Câmpineanu nr.31, bI.4, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.5429/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
O 1627016/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4211/23.05.2018, prin care

ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui ‚ prin care solicită
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe
spaţiul verde aferent blocului 4 str. Ion Cwnpineanu nr.31, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Spaţiul verde spate bloc spre parcare
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 14m
-1 ex Populus sp.(plop) O 3Ocm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
-1 ex Populus sp.(plop) O 3Ocm, h 13m, uscat 1

prăbuşire.
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,

tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.5500 V
http://www.pmb.ro
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Nr.4211/16270161 2018 13. IUL. ?U13
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Polîgratîei nr.4

Spre ştiinţă:
- DIui

O

00%, în pericol de



Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primavara anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medk din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm ca deoarece arborii pentru care solicitaţi toaletarealdefrişarea
sunt amplasaţi în zonă protejată, prezentul aviz va fi valabil numai însoţit de
avizul Ministerului Culturii.

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaíetare —2ex.
Defrişare — 1 ex. uscat 95%

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
Sex./ .2018

1 t IUL 1Ę 8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚1..•%.;::.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191820181 SÁOBÁTOO:M iMOQEUIJA

13. WL. Zu'L

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nrA
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str.Pajurei nr26, bl.24, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.6737/17.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1627009/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4214/23.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei đe proprietari, de emiterea avizului de specialitate,
pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 24, str. Pajurei
nr.26, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frngerea şi prăbuşirea
de ramuri i degajărfl faţadei clădirii i a corpurilor de iluminat stradaL
Spaţiul verde faţă scara A

-2 ex Populus pyramidalis (plop) O 6Ocm, h 14m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având

Iemnul de esenţă moale.
-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde Iateral stânga scara A
-3ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 13m
-1 ex Celtis sp. (mierea ursului) O 3Ocm, h 13m
-1 ex Tiiia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m

Spaţiui verde spate blcc
-3 ex Populus pyramidalis (plop) o 40-5Ocm, h 14m- reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerH de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având

Iemnul de esenţă moale.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde Jateral dreapta acces scara B

-1 ex Thuja sp. (tuia) bitulpinal h 5m, uscat 100%

Nr.421 411627009/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050012, sedcr 5, Bucureşti, România

Tel: 021305.55.00
hMp://www.pmb.ro



Spaţiul verde /ateral stânga scara A
-1 ex Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h 6m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/316.25.16,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul bioiogic ai acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor necesare piantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrui trunchiului de minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe spaţiul verde aferent blocuiui sus
menţionat, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de proprietad/dna are obflgaţia, ca imediat după primirea
avizuiui să îI afişeze, în xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
inştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —llex.
Defrişare — 2 ex. uscate 1 OO%

Q
Director Executiv,
Simona;Má?iana POPAm

J Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
‚&7 ( 4ex./ .2018

1t W: 9
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hiipJ/t wptLIh.Ii!iItttutiiípritll.trtihIItcLttitIitcLtia__nteLIiu/atłe arbori Jn_consţiltarehi' ‚Ľ nburi lfl Ľ('I1uItII-c pltp, pe data dc

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştat 050013, sector 5. SucureştL Rcmánia

Tet: 021 .35.55.C0 int. 4016
htlç:/iwwwpmb m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lnlg;nuţLÁpBĂro'Mir4ppEuNÄ

Nr. 4215116270071
13. IUL 10ü

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-Asociaţia de proprietari
Intrarea Dridu nr.5, bI.28, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6735/21.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.

O
1627007/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4215/23.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI.28, Intrarea
Dridu nr.5, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

o Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex Acer sp (artar) O 4Ocm, h 14m, înclinat 3Q0 spre alee
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 14m
- 1 ex Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h 6m-reducerea cu 1/3 din

lungimea ramurilor care afectează clădirea
Spaţiul verde Iateral stânga bloc:

- 3 ex Tilia sp. (tei) O SOcm, h 13m
- 7 ex Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h 13m
- 2 ex Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
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Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna ‚ are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —l5ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
2c6t:Ć&ů Şx./201 8

1t IUL 2

prezcntuł aviz a íost postat pe sile-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lgl g-?Dl g I ADDÄTOP,M iMPPEUUA

Nr. 4219116269161 13 IUL ZU;y

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligratiei nr.4

Spre ştiinţă,
DI

Referitor Ia adresa dvs. nr.6968/21 .05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
‘.J 1626916/22.c52P6şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4219/23.05.2018, prin care ne

transmiteti spre solutionare cererea dlui de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aHniament
a strazii Av. Mircea Zorileanu, în dreptul imobilului Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 13.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastarea alveolei:

-1 ex Tilia sp. (tei) O 4Ocm h 13m, în declin biologic avansat, cu ciuperci
saprofite, uscat 40%.

.Q
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 3193258,

0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
aliniament stradal ( lex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării în vederea
completării aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019),
respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MedkJ din
cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector

& (
Luminiţa CRISTESCU.

Sex./201 8

o

prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
http;//wwwpmb.ro/institutiiĺprimari&directii/directia mediu/avize_arboriJnconsuItare/avize_arbori_In consultare.php, pe data de
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Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str.BăicuIeti nr.25, bl.E 13, sector 1

Spaţiuí verde faÇă bĺoc
-1 ex Prunus sp. (corcodu)

baza cornamentului până Ia nivelul
-5 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm,
-3 ex Gleditsia sp. (gladiţă)
-1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 13m

1f
••.••

ŔOMÂN IA
TQ12 ?fl1k I AnBÄTQnIM iMPEUNA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 422111626843/ 13. IUL1Ü;u

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs.nr.6729/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626843/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4221/23.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, de emiterea
avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul
verde aferent blocului E 12, str. Băiculesti nr.25, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frngerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii..

O 3Ocm, h lOm-eliminarea ramurilor de Ia
etajului 1 al blocului.
h 13m
O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde spate bloc
-2 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 14m (lex. bitulpinal)
-1 ex Prunus sp. (corcodus) O 4Ocm, h 13m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc

-1 ex Thuja sp. (tuia) O 2Ocm h 8m, degarnisită (vegetează numai pe o
parte), în pericoJ de prăbuire.

Bd. Regina Eüşabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşů, Rcmánia
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Lucrăriie avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiiLor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform artS pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

-defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că ADP sector 1, administrator legai al terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, siguranţa
bunurflor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, în caz contrar apiicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Fentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anuiui 2018 sau primăvara anuiui 2019).

La finaiizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, in caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obHgaţia, ca imediat după primirea avizului
să îi afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —l3ex.
Defrişare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

1-

s r

. ‘M

lntocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
L 5ex./ .2018

prezentul aviz a fosl poslat pc site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
H: ;.t ):

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lgIt2fllB[SÁORĂ,OPIM MPOEUŃÂ

Nr. 4222116268461
i ÍUL. j

CA TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
-Asociaţia đe proprietari
Intrarea Dridu nr.1, bLL3, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.6728/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1626846/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4222/23.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bLL3, Intrarea
Dridu nr.1, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat1 verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.
Spaţiul verde faţă bĺoc:

- 1 ex Ulmus sp (ulm) O 3Ocm, h 14m
- 9 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 14m

Spaţiul verde spate bloc
- 10 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 14m

- 1 ex Populus pyramidalis (plop) O SOcm, h 14m- reducerea cu 1/2 din
mnălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paşlal 050013. sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00
htp:J/www.pmb.ra



prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform arŁG pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:Inspector Luminiţa CRISTESCU.

ć-eťk5'201 8

Ji IVL ľ9

prczĽntul aviz a fost postut pc siw-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1;:'.:.::.
Direcţia de Mediu Ę

ROMAN IA
1010 OIBIEÁBkîOPiM MPPFUNÁ

Nr. 422311626850173 ÚL 13, IUL 2(3

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafîei nr4
Spre ştiinţă:
-Asociaţia de proprietari
lntrarea Dridu nr.4, bI.26B, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.6748/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626850/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4223!23.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI.26B, Intrarea
Dridu nr.4, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.062018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii.

Q Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex Acer sp (artar) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde Iateral stânga bloc:
- 1 ex Juglans sp (nuc) O 3Ocm, h 12m, înclinat 25° spre clădire
- 3 ex Tilia sp (tei) O SOcm, h 13m
- 1 ex Robiniasp. (salcâm) O lOcm, h lOm
- 2 ex Prunus sp. (corcodus) O 20-25cm, h 9-12m
- 2 ex Acer sp. (artar) O SOcm, h 13m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Bd. Aegfna E)isabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

In vederea obţinerii avizului de defriare a ex.Juglans sp.(nuc) uscat
100% situat pe spaţiul verde din faţa blocului Administratia de proprietari se va
adresa Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, şos. Olteniţei
nr.35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023 sau
31 42866.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simon 4Qrhana.. POPA

o
Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

5exJ2Ol 8

l t WL. 2 9

prczentul aviz a fcst posIaI p sht-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
19182019 I SÁRBÁTOPIM TMPOEUNÄ

1 !UL 2Iu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Presei nr.1O, bI.30, sector 1
Administrator— . -

. 1i

Referitor Ia adresa dvs. nr6730/21.05.2018, mnregistrată Ia P.M.B cu nr
1626835/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4224/23.05.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociatiei de proprietari bL3O, str.
Presei nr.10, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri, degajării faţadei clădirii i a instalaţiilor aeriene

O stradale.
SpaÇiuI verde faţă bloc:

- 5 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde iateral dreapta bloc:
- 3 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 1 3m(1 ex. tritulpinal)

Spaţŕul verde spate bloc:
- 3 ex Fraxinus sp (frasin) O 30-4Ocm, h 12-13m
- 1 ex Acer sp. (artar) O SOcm, h 13m
- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 1 3m
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

Nr.422411 626835/
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prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene i degajării faţadei clădirii.

Conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibiL pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. Q
Toaletare — l4ex.

Director Executiv,
Simona-M riana POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU. (3î
ç5ex./2Ol 8
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

13. IUL. 2;o

CĂTRE,
DI.

• •• .

•.

ŘOMÂNIA
igls :ole I ÁPEÄTDP,M IMPPEUNA

Referitor Ia adresa dvs înregistrată Ia P.M.B cu nr.1626826/22.05.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.4226/23.05.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului Intrarea

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Rducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajării faţadei clădirii.
Curte imobil nr. Intrarea

- 1 ex Juglans sp (nuc) O SOcm, h 13m
- 1 ex Morus sp (dud) O 25cm, h 13m

Curte imobfl nr. Intrarea
- 1 ex Morus sp (dud) O 2Ocm, h 13m

1, faţă clădire Iângă gard spre trotuar:

Iateral stânga clădire

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorări/ construcţfllor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

‘
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 3ex.

Director
Simona-Mťiaó9OP\

‘1 Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

prezentulaviza
ç4ex./.2018 //4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.438811 628418/
13. IŰL. 2&;u

.

ŘOMÂNIA
lglg 2OIBISÁpBĂTOPLM ÎMPflEIJNÄ

Spre ştiinţă,
DIui

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.7307/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1628418/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4388/29.05.2018, prin care
ne transmiteti spre solutionare cererea dlui de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe domeniul public str.
Hrisovului nr. :‘ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Domeniul public, Iateral dreapta
stânga alee acces spre imobiĺuI r

-1 ex Populus sp.(plop) O 6Ocm
h 0,5m cu deschidere 1 m i Iipsa
prăbuşirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021 31 93258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Frecizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.30555.00
http://www.pmb,ro

acces Ia fosta tipogra fie Rasirom, Iateraĺ
str. Hrisovului
h 13m ‚ prezintă scorbură pe trunchi Ia
cilindrului central, existând pericolul



bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
zonele deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecUu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv, O
Simpna-Mariana POPA
7

\
L ĺĄj

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

c 5ex./.201 8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
l9IO.2ÚlBLSÄBÂîOPľM MPUNÄ

13. IUL 2w6 -

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Restaurantul The Harbour
Piaţa Amzei nr.10-22, sector 1
Administrator ‘1 -

Referitor Ia adresa dvs. nr.7412/22.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1628422/25.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.4392/29.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea ‚ administrator aI restaurantului The Harbour,
de emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în piantaţia de
aliniament a str. Piaţa Amzei, în dreptul restaurantului de Ia nr.10-22, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificarile şi completańle ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul
Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toa etare:
Aliniament stradal, str. Piaţa Amzei nr. 10-22, Iateral dreapta acces:

- 1 ex Ulmus sp.(ulm) O 3Ocm, h lOm- eliminarea ramurilor situate Ia baza
coronamentuiui până deasupra acoperiuIui restaurantului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri i degajării acoperiuIui i faţadei clădirii.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa
iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene ş degajării faţadei clădirfl.

Conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
(3 protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eľminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentui aviz are termen de valabWtate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare —lex.

Director Executiv,
Simona-MavianaQOPA

Ńr
—

Intocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.

prczeniulavíza tp tlLe.uiŞ
c sex./29.06.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
wl O-20t8 SpsAroM MpPEUNÁ

Nr.4458, 421611628881, 162Ĺ70021 13. UŁ.

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poligrafiei nr.4
Spre ştflnţă:
- Asociaţia de proprietari
Intrarea Dridu nr.7, bI. F 13, sector 1

Referitor Ia adresele dvs.nr.6739/23.05.201 8, 6733/21.05.2018, înregistrate Ia P. M.B
cu nr.1628881/29.05.2018, 1627002/22..Q5.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4458/30.05.2018, 4216/23.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari, de emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului F 13, Intrarea Dridu nr.7, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea

de ramuri si degajărfl faţadei clădirii
Spaţiul verde aferent faţă bloc, spre parcare

-8 ex Fraxinus sp.(frasin) O 30-4Ocm, h 13-14m
-3 ex Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 13m
-1 ex Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 14m
-4 ex Tilia sp. (tei) O SOcm, h 13m

Spaţiuĺ verde faţă scara B
- 1 ex Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocm, h 14m
-2 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, b 13-14m
-2 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde Iateral stânga bloc
- 3 ex Fraxinus sp.(frasin) O 30-SOcm, h 14m

Spaţiul verde spate bloc
-4 ex Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 13m
-12 ex Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 13-14m
-1 ex Acer sp. (tei) O 3Ocm, h 14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor;
Spaţiul verde faţă scara B

-lex. trunchi Thuja sp.(tuia) h 3m, uscat 100%

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

ŢeI: 021,305.5500
http://www.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/316.25.16,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentw evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscaţ, avizaţ pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametwl trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018
sau primăvara anului 2019), pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat. Q

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —4lex.
Defrişare — 1 ex. trunchi uscat 100%

Oirector Executiv,
Simona-Mariana POPA

(ť o
Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

5ex./ .2018
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Aleea Pajurei nr.3, vila.25, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.6741/28.05.2018, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1628864/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4462/30.05.2018, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, de
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe
spaţiul verde aferent vilei 25, aleea Pajurei, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri i degajării faţadei clădirii
Spaţiul verde faţă scara B

-1 exTiliasp. (tei)O3Ocm, h 14m
Spaţiul verde Iateral stânga scara B

-1 ex Celtis sp.(mierea ursului) O 3Ocm, h 1 3m
Spaţiul verde Iateral dreapta scara A

-1 ex Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 13m
Spaţiul verde faţă scara A, spre parcare

-1 ex Celtis sp.(mierea ursului) O SOcm, h 13m
-2 ex RGleditsia sp. (glădiţă) O 10-2Ocm, h 12m
- 2 ex Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiuĺ verde faţă scara A, spre parcare

- 1 ex Populus sp. (plop) O SOcm, h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,

tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscaţ,
avizaţ pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului
de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019), pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat

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

Asociaţia de proprietari/dna are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —8ex.
Defrişare — 1 ex. trunchi uscat 100%

Dirş6tor xecütiv,
Si ona-Marian POPA

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

% ( 5ex./ .2018
pwzcntul avil a fot postat p sítc-ul PMB /
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rIflI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu -

3.1 !L__.

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Intrarea Dridu nr6, bI. 26A, sector 1

Referitor Ia adresele dvs.nr.6747/23.05.2018, 6743/23.05.201B, înregistrate Ia P.M.B
cu nr 1628850129.05.2018, 1628859/29.05.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu

Ç) nr.4463/30.05.2018, 4457/30.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari1 de emiterea avizului de speciafltate, pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 26A, Intrarea Dridu nr.6, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificadle şi completahle ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri i degajărH faţadei clădirii
Spaţiul verde faţă viIă

-1 ex Populus sp.(plop) O 4Ocm, h 14m - reducerea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Iemnul de esenţă moale.

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m
-2 ex Prunus sp. (corcodu)bituIpinaI, h 8m

Spaţiul verde spate vflă
-1 ex Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 8m
-4 ex Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerH de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având
Iemnul de esenţă moale.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate vilă

-2 ex Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 14m, uscate 80-100%

Nr.4463, 445711628850, 1628859!

j
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cu 1/2 din înălţimea
producerh de pagube

specia Populus având
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are obligaţia,
blocului sau

data emiterii.

ca imediat după primirea
într-un Ioc vizibil, pentru

Întocmit lnspector Luminiţa CRISTESCU.
5exJ.2018

711üL2 R

prezentul aviz a íosi postat pe sile-ul PMB
liitp//wu piiili inJmtiluIi!priniariWtlirtctiUlirthi iicdiu/a i,e ad,nri šneonsultareiavize_arhori in ctintjliait p1p, pe data dç

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/316.25.16,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaetarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018
sau primăvara anului 2019), pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat.

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

Asociaţia de proprietari/dna
avizului să îl afişeze, în xerocopie, Ia avizierul
înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia

Toaletare —9ex.
Defrişare — 2 ex. uscate 80-100%

o

Director Executiv,
SimonaMřiäna PQPA

Bđ. Regina Elisabela nr 47, cođ poştal 050013, sectars, Ducureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http:i/www.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1t2;::.L.
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
‚qI nlu ÄnATOÇ3IM TMPEUNÁ

13WL 7Pi3 -

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr1629085/30.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4554/31 .05.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de
aliniament a str. Vrancea, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.06.2018, s-a

Q inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformítate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificariĺe şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniament stradal, str. Vrancea
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri i degajăhi instalaţfllor aeriene stradale.
Imobfl nr.9

-1 ex Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 13m
lmobil nr.14

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 13m
ÍmobiI nr.6A

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 12m
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Imobil ‚ Iateral stânga acces

-1 ex trunchi Acer sp.(arţar) h 1 ‚Sm, prezintă cilindwl central putred
Imobil r.

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 14m, uscat 90%,
Imobfl

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O SOcm, h 4m, prezintă scorbură Ia colet i pe trunchi Ia
h 2m cu cilindrul central putred, în pericol de prăbuşire.
Vizavi de imobilul nr.6A

-1 ex Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 13m -prezintă scorbură Ia colet i pe trunchi Ia h
2m cu cilindrul central putred, în pericol de prăbuşire.
Eliminare vegetaţie spontană
Imobfl -

-eüminarea a 2ex. Aflanthus altissima O 2cm, h 4m, rasarite spontan în alveola în
care este plantat un ex. Prunus sp.(corcodu)

Bd. Regina Eisabeta nr 47, cod poşaI 050013, sedor 5, Bucureşti, Romănia /
TeI: 021.3055500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/3162516,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

-eliminarea vegetaţiei spontane se va executa urgent, în vederea asigurărfl unui
climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului
dendrologic rămas.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia, funcţie de specie, în aliniament stradal ( 4ex. în alveolele rămase Iibere în urma
defrişării în vederea completării aliniamentului şi 15 ex. în alte aliniamente deficitare din
sector) respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, în prima perioadă
optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Toaĺetare —3ex.
Defrişare — 4 ex, din care 1 ex. uscat 90%

Director Executiv,
Simona'Mi•iäřîa POPA

prezentul aviz a íost postat pe sile-ul PMB
ll!ll) !ĺvv v.pi,ili rt)/iIltIIIIIiil)I i IHiIi3JĹliIttilídirLL Iia

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ç5ex./ .2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1.

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
IO1S-301S l sÁpnÄrop'i iMPFlJNÁ

13. IUL î'i8
CĂTRE,

ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa dvs. nr.7555/30.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1629799/31.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4563/04.06.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat pe domeniul public, spaţiul verde aferent imobilului . os Pavel

O
Kiseleff, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Platbandă de-a Iungul gardului imobiIuIui ir os.PaveI Kiseleff

-1 ex Acer sp. (arţar) O 3Ocm h 1 2m ‚ prezintă trunchiul înclinat 30° spre
imobil i coronamentul format dintr-o singură arpantă înclinată 45° de Ia
nivelul gardului spre curtea imobilului. Prin eliminarea arpantei Ia nivelul
gardului (cf. cod Civil art.612-613) ar ramane doar trunchiul fara coronament
ş fara aspect decorativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, teLO2l 31 93258,

O 0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de

Nr. 4563/1629799/
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minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,
în zonele deficitare în vegetaţie din sector în prima perioadă optimă ( toamna
anului 2018 sau primavara anului 2019).

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

Deoarece arborele pentru care solicitaţi đefrişare este amplasat în
zonă protejată, prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul
Ministerului Culturii.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

:‚ Sź

Întocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.
ŕ ř ‘.., 4ex./2018

o

i (Lj ;

prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB
http://www.pmb roRnsttutiUpnmariaJdirectWdirectia mediu/avizearborijn_consultare/avize arbori in consultare php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lf;:%..;.:.:. v
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1(118 ZI18ISÁcBÁTO(1IM MPPEUNÄ

l3j(j CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafîei nr.4
Spre ştiinţă:
- DIui

- Asociaţia de proprietari
Str.Clucerului nr.62-66, sector 1

Referitor Ia adresa dvs.nr.7104/30.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
O 1629859/31.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4565/04.06.2018, prin care

ne transmiteţi spre soluţionare cererea dlui de emiterea avizului de
specialitate, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent
blocului din str. Clucerului ‘.i Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 22.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

a ramurilor de Ia baza până Ia nivelul etajului 1 aI blocului, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de
ramuri, degajării faţadei clădirii i facilitării pătrunderii Iuminii naturale în
apartamente.
Spaţiul verde spate bloc

-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 14m
-2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 14m
-1 ex Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 15m

Spaţiul verde Iateral dreapta bloc
-2 ex Fraxiinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 14m

Spaţiul verde faţă bloc
-1 ex Magnolia sp.(magnolie) O SOcm, h 12m-eliminarea ramurilor

uscate

Nr. 4565/16298591

-3 ex Acer sp. (arţar) O 30-4Ocm, h 13-14m
-2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 14m

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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-1 ex Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc

-1 ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 12m, prezintă scorbură pe trunchi Ia h
1 m cu Iipsa cilindrului central (fereastră), existând pericolul prăbusirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr. Q

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primavara anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz (3
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dI. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —l3ex.
Defrişare — 1 ex.

Director cutţv,
Simo Mariahá'POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU
L

prczcntul avlz a o. sIIĽ-ul PMB
ILlU(Ii[I/J

i/ţ
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‘4ZZ,J Direcţia de Mediu
ROMANIA
I182aţ8 I SÁÍ3QÄTOPiM iMQEUNA

Nr. 4566/1629794/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală Sector 1
Serviciul Situaţii de Urgenţă
Str.Prometeu nr.26, sector 1
-DI.

Referitor Ia adresa dvs.nr.7488/30.05.2018 înregistrată la RM.B cu nr.
1629794/31.05.018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4566/04.06.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare adresa Poliţiei Locale Sector 1, Serviciul Situaţii
de Urgenţă nr.3065/808/16.05.2018, cu privire Ia solicitarea dlui de
emiterea avizuíui de specialitate, pentru intervenţia asupra unui arbore înclinat
situat în faţa imobilului bdul Dinicu Golescu, Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 27.06.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Scuar faţă bloc bdul Dinicu Golescu în dreptuĺ magazinului
Rembrand

-1 ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 1 3m, înclinat 300 spre aleea pietonală -

reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frăngerea sau prăbuire arborelui.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Scuar faţă bĺoc bdul Dinicu Golescu
Rembrand

-1 ex Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 12m, uscat 100%, în pericol de
prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1,
tel.021/3162516, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

1 10Ł 2;o

o

o

în dreptui magazinului
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acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua cu aplicarea
prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia)
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, pe
spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019)..

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dl. are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil,
pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —lex.
Defrişare — 1 ex. uscat 100% Q

Director Executiv,
Simona44riana POPA

Intocmit: Inspector Luminiţa CRISTESCU.

l IUL, 2
prezeniul aviz a osl postal pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il:7.:.;
Direcţia de Mediu

POMANIA
19IS 2OI IÁooÄîOoIM ĺMPP€IJNA

Nr.4815/1631124/ 13. IUL YĹc'j

CĂ TRE,
ADMINISTRATIA DQMENIULUI PUBLIC SECTQR 1

B-duĺ Polŕgrafiei nr.4, sector 1

Spre ştHnţă:
- D-Iui administrator -‘ -

- Asociatia de proprietari bloc 2/5, Str. Neagoe Vodă nr.13-15, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.7197/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1631124/06.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4815/0706.2018, prin care ne transmiteţi spre

Q soluţionare cererea • — administrator aI blocului 2/5 din str Neagoe Vodă nr.13-
15, sector 1, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe
spaţiul verde aferent bI.2/5, sc, B, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren
in data de 26.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţíul verde spate bloc scara 2:

Reducerea cu 1/3 din Iungimea tulpinii înclinate Ia 25', cu 1/4 din Iungimea celeilalte tulpini,
în vederea echilibrării, evitărfl desprinderii si producerii de pagube materiale prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri cu degajarea faţadei blocului.şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex Juglans sp (nuc) O 45-SOcm, h 14m cu un coronament de mari dimensiuni, bitulpinal,
situat Ia cca 1 m de bloc, dezechilibrat Ia 25 spre imobilul vecin i parcare

Lucrarea avizată se va executa cu acordul asociaţiei de proprietari, prin grija ADP sector 1,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorrii construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirH.

O
Canform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.cG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu
excepa eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/dI. alitate de administrator, are obligaţia ca, după
primirea avizului, să iI afişeze în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — lex.

Dkect,6.Ëxecutiv,\
SimondjäaPOPÁ\

I * Întocmit Inspector Tudora BUILÂ/o2.o7.2o18

site-z,ł PMB :;I2
n / ĺcccct;sciiic4ct;ncc:in;41;,c i;iĺc/írťc ? IÍ ţ1ţţĺ10j (n/I,rI In (nIHÍţIU/IlII ( nr/cc I 11! C icIí III j?ĺq? pe dIIUJ de

ů
Sd. Regina Elżsabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România 4"
TeI; 021305.5500
http:ňwwwpmb,ro

II3OIÉCOI 001



o

o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
llO 2C SA;5Á73ţ:L, ;koELNÁ

Nr.4856/1631408/ JJ JÜL. »:.u
CA TRĘ

ADMINISTRAT!A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ş tünţă:
Asociaţia de proprietari BL121, sc. 2, Str. Smaranda Brăescu nr.28-30
DomnWui - -. str. f •- 0, bL sc. sector 1
E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs cu nh7462/21 .05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.'
1631408/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4856/08.06.2018, prin care ne transmiteti spre
soluţionare cererea domnului ‘ in vederea emiterH avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în spatiul verde aferent blocului nr.121 din str. Smaranda
Brăescu nr.28-30, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modîficările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral dreapta bI 12!, sc.2:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului în vederea eliminării
riscului de frângere, desprindere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp (arţar) bitulpinal O 45cm, h 1 3m inclinat Ia 15' spre imobilul vecin
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 (a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilřbrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anuui), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se ailă
arborele — ADP sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabřlitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toale tare — 1 ex.

D!RECTQS_EXECUT!V
Simo ‘ âřfaná POPA

Red: 8U6 ex./0207.2018 /
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 7
http.Hw;w.pmb.roiŕnsIitutii!primariaidirectii/dirrctia rnndiu;avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp pe data de

Întocmit Insp. Tudora BUIM/o4.oT.2o 18
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• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu 1•'•

ROMANIA
g'8 2DIBIAflBÄTOPIM iMPPEUNÄ

Nr. 4981, 5077 /1632154, 1633264/

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMEN1ULUI PUBLIC

B-dul PoligraĄei nr. 4, Sectorul 1

Spre tiinţă:
D-na
Str. nr. ‚ sector j

Referitor la adresele d-nei ‚ înregistrate la P.M.B cu nr.
1632154/11.06.2018, respectiv 1633264/13.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.
4981/12.06.2018 i 5077/14.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în aliniamentul străzii

în dreptul imobilului nr. ‚ vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle i
completările ulteńoare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale

Q Alinianzent str. între inzobilele cu nurnerele
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O l2Ocm, h 14m, cu scorbură deschisă la baza coletului,

Iipsă cilindnj central, în pericol de prăbuire la condiţii meteo nefavorabile
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, evacuându-se masa

Iemnoasă rezukată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Aománia

TeI: 021.305.55.00
http:/iwww.pmb.ro



a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm
(0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, din care ĺ ex. în pastila rămasă liberă în urma defriării i 5 ex. în
pastilele libere din aliniamentul străzii ‚ în perioada optimă de
plantare din toanma anului 2018 — primăvara anului 2019, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. I 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

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

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei
Direcţiei de Mediu nr 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marti între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — I ex.

o

nit
Insp. IfJCrisViza ENACHE

Red E.C, J 4 cx. — 02.07.20 I 8 pwzcntul avz a íosr postai Ľ silc-uI PMB
htt1, //v'.t pIIII r/ii,IiIiiii/1,i1iiiari Iircçiiikiircci,zi n cijniIlL,rch,\izt iii,nri ii LnnuIIarc pl1 pc daIa dc

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mańana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1f2'%%.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IflIS Cl [SĂPBÁTOflM ÎMPPEUNÂ

Nr. 5039, 5909 /1632587, 1638749/
l iUL 2ą3

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

B-dul Poligrajtei nr. 4, Sectorul 1

Spre tiinţă:

-DL

(str. Vasile Gherghel X str. Iani Buzoiani)

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1632587/12.06.2018,
respectiv 1638749/02.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5039/13.06.2018 i

6909!03.07.2018, prin care transmiteţi cereńle adresate de către
i DI. privind emiterea avizului de specialitate de executare

a lucrărilor de defriare a unui arbore uscat situat în aliniamentul străzii Vasile
Gherghel aproape de intersecţia cu strada Iani Buzoiani, vă facem cunoscut că la
veriiicarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i

Q completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrisare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale:
Aliniament strada Vasile Gherghel, stônga acces imobil cu către intersecţia cu
str. Jwzi Buzoiani:

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) ® 4Ocm, h lOm, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, evacuându-se masa

lemnoasă rezultată în urma defrisării, pentru a nu bloca căile de acces ş se vor lua
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor
aeriene, precum ş de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal OSCOi3, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 0213C555.OO
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privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în pastila rămasă liberă urmare a defriării, în vederea completării
aliniamentului str. Vasile Gherghel, în perioada opimă de plantare din Éoamna anului
2018 — primăvara anului 2019, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea ălveolelor stradale din cadml plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea overificării în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriş'are — i ac uscat 100%

o

«. t
h tocinit

ENACHE
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Nr. 5078/163321 1/

-D-nei ‚ E-maii:'
- Asociaţia de proprietari bloc ĺ!G, Str Borsa nr. 33-35, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 8153/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633211/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5078/14.06.2018, prin care solicitati ca urmare a
cererii d-nei — administrator aI blocului 7/0 din str. Borsa nr. 33-35, sector 1 (solicitare
care nu are stampila asociaţiei de proprietari), emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui (salcie) situat pe spaţiul verde aferent bI.7/G, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.0.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc scara 2:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea echilibrărfl, a evitărü producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângere, prăbuşirea de ramuri.şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- I ex Salix sp (salcie) O 45cm, h 14m cu un coronament de mari dimensiuni, dezechilibrat Ia
15' spre carosabil i parcare - prezintă risc de desprindere i prăbuire ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADF sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorr»
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene si degajărH faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.0.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietarVd-na L. are obligaţia ca după primirea avizului, să îI afişeze
în copie, Ia avizierul blocului sau intr-un oc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm că în conformitate cu HCGMB nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti — Anexa nr. 3, o solicitare trebuie însoţită de
acorduI/tampiIa asociaţiei de proprietari pentru vegetaţia din jurul blocurülor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaĺetare — lex.

Director EpĘüĺN.
Simona-MaÁáha POPAy4
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l Dl -2Ůl8 l $Ár?!3ÄTDPIIĂ MPPEIJNÁ

131uL20;c

CĂT R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştHnţă:
- D-nei E-mail : -

- Asociaţia de proprietari bloc 7/A, Str. Bora nr. 37, bI. 7/A, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 7867/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633219/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5083/14.06.2018, prin care ne transmiteţi spre

Q
soluţionare cererea d-nei ( de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat pe spaţiul verde aferent bI.7/A (spate bloc) din str. Bora nr. 37, sector 1, arbore
care afectează faţada blocului, după verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1-1,5m din ramurile care afectează faţada blocului, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin desprindere, frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 4Ocm, h 13m ‚ afectează vizibil etajul 2 aI blocului
- 1 ex Morus sp (dud) O 4Ocm, Ii 13m ‚ afectează vizibil etajele 3-4 ale blocului
Lucrările de toaletare avizate se vor executa cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija

ADP sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorari, construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i
autoturismelor din parcarea auto

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/d-na -‘ are obligaţia ca după primirea avizului, să îI afişeze
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 2ex.

Director Execytlt2Ä
Simona-Marian POPA

q

) Intocmit: Inspector Tudora BUILĂĺO2.07.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
Wl fl2QÎ I SÄPEÂŢDC'r.I MPEuNÄ

3 (UL 7uJ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafiei nr4

Spre ştünţă:
-D-nei
- D-nul — — presedinte aĺAsociaţiei de proprietari bloc 40, str AviaUei nr. 11-13 — str.
Borna nr. 48-50, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.7866/08.06.2018, inregistrată Ia RM.B cu nr.

O 1633222J13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5085/14.062018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei ‚ respectiv a d-Iui r

- r aI asociaţiei
de proprietari bI. 4D din str. Aviaţiei nr. 11-13 — str. Bora nr. 48-50, sector 1, care solîcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului 4D, de Ia adresa sus menţionată1 Ia verificarea efectuată pe teren în data de
26.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpafluI verde fată bloc 4D, sc. 1+2, str. Aviaţiei nr. 11-13:

- 1 ex Juglans sp. (nuc) O 20-25cm, h 5m — reducerea cu 1-1,Sm din Iungimea

ramuritor orientate spre aleeea de acces în scara blocului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurilor uscate din coronament în vederea echilibrării i a evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri;

- 2 ex Thuja sp (tuia) ) O 3Ocm, h 9m - eliminarea etajelor inferioare uscate cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare
- 1 ex Fraxinus sp (frasin) e 3Ocm, h 13m, inclinat 15° spre carosabil — reducerea cu

1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Aliniament stradal faţă bloc, str. Aviaţiei nr. 11-13- scara 1+2:

- 5 ex Tilia sp (tei) e 4Ocm, li 9-llm — reducerea cu 1-1,Sm a ramurilor orientate spre
carosabil, în vederea echilibrărfl i eliminarea ramurilor uscate din coronamente
Spaţiul verde faţă sc. 3+4, bloc 4D,, Str. Bora nr. 48-50 $ iateral bloc,:

-1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 9m — reducerea cu 1-1,Sm a ramurîlor orientate spre
parcare cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex Robinia sp (salcâm) e 35cm, h 12m, înclinat 15° spre parcare — reducerea cu 1/4
a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărH riscului de frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex Populus alba (plop alb) O 5Ocm, h 14m, prezintă coronament de mari
dimensiuni, înclinat 15°-20° spre carosabil — reducerea cu volumului coronamentului, în
vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de frângere şi p 6iIrěż •tamurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Nr. 5085/1633222/
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- 7 ex Tilia sp (tei) o 30-45cm, h 13-lBm — reducerea inălţimü coronamentelor până Ia
nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, degajarea faţadei blocului (după caz), precum i
reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil.
Aiiniament stradal faţă bloc sc. 3+4 - arbori în platbandă:

- 7 ex Tilia sp (tei) O 30-4Ocm, h 8-lOm reducerea cu 1,5-2m din Iungimea ramurilor
orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor, precum i
degajarea reţelei electrice stradale;

- 4 ex Quercus sp (stejar) O 3Ocm, h 9m — reducerea cu 115-2m din Iungimea ramurilor
orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor, precum i
degajarea reţelei electrice stradale;

- 1 ex Acer sp (artar) o őOcm, h 12m, dezechilibrat spre carosabil — reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului în vederea echilibrării, a eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3+4, Str. Borsa nr. 48-50:

- 1 ex Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h lOm - degajare faţadă bloc, reducerea cu 1-1,Sm
din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurflor uscate din coronament
Spaţiul verde Iateral dreapta sc. 4, Str. Borsa nr. 48-50:

- 2 ex Quercus sp (stejar) O 3Ocm, h 5m — reducerea cu 1-1 ‚Sm din Iungimea ramurflor
pendule, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h 9m, inclinate 200 spre carosabil, prezintă rădăcini
secţionate Ia suprafaţă în urma Iucrărilor executate de către RADET — reducerea cu 213 a
volumului coronamentelor, în vederea prevenirü dezrădăcinărU i prăbuirii şi eliminarea
ramurilor uscate;

- 1 ex Celtis sp (sâmbovină) O 2Ocm, h 6m, multitulpinal, înclinat 200 spre carosabil —

reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc, sc. 3+4, Str. Borsa nr. 48-50:

- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 8m — reducerea cu lm a ramurilor orientate spre
carosabil cu echilibrare

- 4 ex Tilia sp (tei) O 30-35cm, h 9-14m — reducerea cu 1-1,5m a ramurilor orientate
spre carosabil, a celor dinspre faţada blocului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului i eliminarea ramurilor uscate;
Spaţiul verde spate bloc sc. 1+2, Str. Bora nr. 48-50:

- 1 ex Prunus sp (corcodus) O 3Ocm, h 7m - degajare faţadă bloc, reducerea cu 1 -

1 5m a ramurilor orientate spre carosabil cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului
i eliminarea ramurilor uscate;

- 1 ex Juglans sp. (nuc) O SOcm, h lOm, înclinat 15° spre carosabil — reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărH riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscaie;

- 1 ex Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 13m, înclinat 25° spre carosabil, prezintă risc de
dezrădăcinare — reducerea cu 1/2 a a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate;

- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h 12m, înclinat 15° spre carosabil — reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;

- 1 ex Tilia sp (tei) O 3Ocm, h lOm - degajare faţadă ş reducerea cu lm a ramurilor

Bd. Rgina Elisabeta nr. 47. cod poştai 050013, sector 5, Bucureşti. Romára / j
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dinspre carosabil.
Str. Bora nr. 48-50, spate bloc i Iaterai stânga sc. 1

- 2 ex Tilia sp (tei) O 30-4Ocm, h 9-llm - degajare faţadă bloc i reducerea cu 1-1,5m
a ramurilor orientate spre carosabil

- 2 ex Catalpa sp (catalpă) O 20-25cm, h 6m — degajare faţadă bloc, reducerea cu 1-
1 ‚5m a ramurilor orientate spre carosabil, în vederea echilibrării i eliminarea ramurUor uscate.
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea păstrării alveolei:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3+4, Str. Bora nr. 48-50:

-1 ex Thuja sp. (tuia) O l5cm, h 4m, uscat 90%
Spaţiul verde spate bíoc sc. 1+2, Str. Bora nr. 48-50:

-1 exTilia sp (tei) O 3Ocm, h 9m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, teLO2l/3162516, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada

Q de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora.

- defrişarea cu scoaterea rădăcinUor se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că ADP sector 1 administrator Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăritor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr1 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui/arbustului uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/20091 aveţi obligaţia plantării & 2.. ex arbor
tínciricu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, respectiv a unui ex. arbust cu balot de pământ în
perioada optimă (toamna anului 2018), pe spaţiul verde aferent blocului sus menţionat

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificării

Q în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi
act normativ.

Asociaţia de proprietari/dI.i are obligaţia ca, după primirea avizului, să îI
afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.

Toaletare — 5lex.
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100% i 1 ex. arbust uscat 90%

Director Ęxeçutiić
Simona4ťéana PŐPA

(I ! Întocmit: Insp. Tudora BuÜăĺO2.07.2018
‚ĺÔeeŽ

Red. B.P. 6exJO2.07.2018 -

p re:entii( ‚z"iZ l fost poshtt pe site—ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .fl ţ;.::.;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
l 1a-,rna I sA?DÄTop'M IMPPEUNÁ

15. IUL. Zrc

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafieî nr.4

Spre ştflnţă,
j,str. nr,bI. ‚sc. ap. secŁl

E-mail:
- Asociaţia de proprietari bloc 110, str. Smaranda Brăescu nr. 29, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.7892/08.06.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1633082/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5093/14.06.2018, prin care ne transmiteti
spre soiutionare cererea d-nei ( care soflcită emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui (salcie) situat pe spaţiul verde aferent din
spatele blocuiui 110 din str. Smaranda Brăescu nr. 29, sector 1, după verificarea efectuată
pe teren în data de 26.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea
nr.47/2012 si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu pastrarea alveolei:
Spate bloc alveolă în incintă loc de joacă:

-1 ex Salix sp. (salcie) O 45cm h lOm ‚ uscat 100%, în pericol de prăbuşire
Lucrarea de defriare avizată se va executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţflior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţUior necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.0.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în aiveola rămasă Iiberă în urma defrişării,
respectând HCOMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea aiveolelor stradale din
cadrul plantaţiiior de aľniament din Municipiul Bucureşti, în perioada optimă (toamna anuiui
2018)

Precizăm că administratorul/proprietarul iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.0.M.B. nr.
304/2009.

ľ,.

Nr. 5093/1633082!
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Defriarea se va efectua cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6051/28.07.201 6.

Asociaţia de proprietari/dna f are obligaţia
avizului, să îl afişeze în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

fled. B.R6ex./29.06.201 8
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/ĺwww.pmb.ro!institutii!primaría(directii/directia mediu/avize arbori in consultareĺavize arborí in consultare.php, pe data de

ca, după primirea
Ioc vizibil, pentru

Director Executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Tudora BUILĂ/o2.o7.2o18

ţ'ťźei

iiĺiu lt. q
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
lUI8-2016 I SÄODÂTCOLM P.ĄZEUNA

13. IUL. 7íI]

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă,
D-na 1' os. nr. ‚ ap. ‚sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.8687/12.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634440/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5317/19.06.2018, prin care ne transmiteti spre
solutionare cererea d-nei care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui uscat, situat pe spaţiul verde din faţa imobilului i : din os.

r Nicolae Titulescu, după veriticarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, în conformitate cu
\._‘ Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,

modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Lateral stânga bloc —arbore în piatbandă

-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm h 5m, uscat 100%
Lucrare de defrisare avizată, se va executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,

0213193253, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucurefl, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

Q
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ,
cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, pe platbanda din faţa blocului, în perioada optimă —toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 aIin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărfl în teren a
plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni cont. arL4 din aceIaşi act normativ.

Defriarea se va efectua cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr.6081/28.07.201 6.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. uscat 100%

Director Execdřĺ.;,
Simona-Mar$'naPOPÁ

Întocmit inspector Tudora BUIM/02.07.2018

Ređ 8.P. 5ex129.062018 J 7,
prezentul aviz a fost postatpe site-ul PMB - ---

httpl/wwwpmbro.űnstitut-i prünnriaĺd;recţi/'directía ţnecj/uĺav/ze arbori Jn_consuitare'avize arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il :2:.

Direcţia de Mediu ‘...

ROMANIA
lIS 2018 I SÁPEÂrOOIM iMP8EUNÄ

1 3 LUL 2ŰB

cĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştünţă:
- D-nul J ;tr. Dr nr bĺ. sc.1 ap. -— sector 1;
- Asociaţia de proprietari bĺoc 18, str. Dr Iacob Felix nr. 99, sector 1

Q Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 7942/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634445/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5319/19.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-lui de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori situaţi in spaţiul verde aferent blocului 18 (faţă bloc) din str.
Dr. lacob Fettx nr. 99, sector 1, după verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
avizăm:
Toaletare:
Platbandă faţă bloc, peste aleea de acces:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor pentru degajarea faţadei i a parcării

auto, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate la:
- 1 ex Ailanthus sp (oţetar) O 4Ocm, h 13m, coronament de mari dimensiuni - prezintă

risc desprindere ramuri
- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 35cm, h lOm, înclinat la 15' spre carosabil

Q Reducerea cu 1/3 din înăiţimea coronamenului în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei, înălţimea considerabilă şi
eliminarea ramudlor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia la:

- 1 ex Populus pyramidalis (plop piramidal)) O 6Ocm, h 19m, prezintă risc de
desprindere ramuri

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului, în vederea echilibrării, a prevenirii

dezrădăcinărfl i eliminarea ramurilor uscate la:
- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 3Ocm, h lOm, inclinat la 25-30° spre parcare

Lucrările de toaletare avizate se vor executa cu acordul Asociaţiei de proprietari1 prin
grija ADP sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene

Conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

Nr. 5319/1634445/

Bd. Regina Elisabsta nr. 47, cad paştal 050013, sectars, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
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perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau tcamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Asociaţia de proprietari/d-nul are obligaţia ca, după primirea avizului, să îI
afişeze în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterU.
Toaletare — 4ex.

Đkector Executiv,
Simona-Mariana POPA

Ý

o

!ntocmit Inspector Tudora BUIŁĂ,'o2. O 7.20 18

1 t 1ţJ.I ;2 :j

o

Reď 8.P. 6ex/29.06.2016
prete;ztuĺ cn'iz c:J;stpr'sr:t pe siie-z,l PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;lł%%.::.:
Direcţia de Mediu

ROMANIA
Ios 2fl18 I SÁPBÂTOO1M IMPflEU4Á

Î& tU[ 2r;o

CĂ TRĘ
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4
Spre ştünţă:
D-neii - -

.

BucurestĄ str — nr. - -‚ sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.8436/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634449/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5321/19.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei de emitere a avizului de specialitate

Q pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul străzii TrotuuIui, în dreptul
imobilului cu nr. sector 1, după verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. TrotuuIui nr. Iateral stânga acces imobfl:

Reducerea cu 0,5-1 m din Iungimea ramurilor orientate spre clădire, degajare reţea
de cabluri aeriene (telefonie/electrice) I eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl
producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia:

- 1 ex Tilia sp (tei) O 2Ocm, h 5m
Lucrarea de toaletare avizată, se va executa prin grija ADF sector 1, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorät7jí construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

Q perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Nr. 5321/1634449/

Director Ex ..‚:..

Simona-Mar na POPA;:,
ĺ

!ntocmit: Insp. Ţudor BUIM/02.O7.2018

Red. 8. P.5ex./29. 06.20 18
prezentiii Utiz ćiĄnt postat pe sire-ui PMB
hup 1/11 II n ĺn IIflhf îi4'í IIII(II 1(11(11? ( ( tjuftj p( ţn IjIIţĺ(jI I IIľlflfl J I ( IIII%IdIUI (1(111 L (11 1)1 fl Ifl ( ((1) lěÍIťii pJI/ pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1918 2fllBiSĂflBÁTDIM IMPPEUNÁ

1 IUL. 2I

CĂT R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştflnţă:
D-nu E-mail :

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 8128/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634447/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5320/19.06.2018, prin care ne transmiteţi

« spre soluţionare cererea d-nului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în vecinătatea parcărfl de reedinţă din B-dul Ion
Mihalache i, sector 1, după verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate bloc zonă parcare arbore în platbandă, Iângă PT:

Reducerea inălţimü coronamentului până Ia h 4,5-5m în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri peste
autoturismele din parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex Morus sp (dud) O 4Ocm, h lOm, înclinat Ia 25-30 spre parcare
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene i degajărfl faţadei clădirii.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuIui Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — lex.

Đirector Exec
Simona-MjyfP.

p Intocmit: Inspector Tudora BUILĂ/o2.07.2018
şjj

Red. 8.P. 5ex./29.O6.2018 \ Ę .
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
lOIS 2Ol I sÁsĂmprM iMPPEUNÂ

13 IUL. 2
Nr. 5448/1635571!

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poügrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari, str. Bucureştü Noi nr.93-97, bLB3, sector
Domnului str. ir.t . bí r sector 1

Referitor Ia adresa dvs cu nr. 8121/19.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1635571/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5448/22.06.2018, prin care ne transmiteii
spre soluţionare cererea domnului În vederea emiterh avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului nr.B3
din str. BucurestU Noi nr.93-97, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
26.06.2018, În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în
vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 3 ex Gleditsia (glădiţă) O 30-45cm, h 13m — pericol de desprindere ramuri în parcare;
- 1 ex Robinia sp (salcâm) O l5cm, h 5m — înclinat 25-30° spre alee;
- 1 ex SaIix sp (salcie) O 25cm, h 6m — înclinat 15-20° spre alee/parcare;

Q - 1 ex Ulmus (ulm) O 35cm, h 11 m —cu degajare fatada
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 15m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminării riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia:

- 1 ex. Acer sp. (Arţar) O 35cm, h 11 m — înclinat 25° spre parcare;
- 1 ex. Maclură sp. (maclură) O 35cm, h 12m — Înclinat 25° spre parcare/alee;
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afecteaza faţada blocului, a celor

orientate spre aleea de acces, parcarea auto, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h llm;
- 1 ex. Prunus sp (corcoduş) O 35cm, h 8m

Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 7 ex. Pinus sp. (pin) O 3Ocm, h Bm
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 4Scm, h 13m
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Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
Ia:

- 1 ex. Gleditsia (glădiţă) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Acer sp. (Arţar) O 25cm, h 5m cu degajarea stâlpului de iluminat pubiic;

Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie
tinere de Ia baza acestora coronamentelor (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 13-14m - degajare faţadă bloc;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 1 5m - înclinat 1 O spre carosabil;

Reducerea cu cca. 1-1,5m din iungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea
echiiibrării i a eiiminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex Aescuius sp (castan) O 35cm, h 1 Om
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil/trotuar în

vederea echiljbrării a coronamentului de mare dimensiune si eliminarea riscuiui de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eiiminareao
ramurilor uscate Ia

- 1 ex.Acersp.(Arţar)045cm, hl2m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentuiui Ia;
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 25cm, h Bm

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a voiumulu/înălţimfli coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ia
condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia
baza acestora (primul etai de şarpante) Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 1 6m — degajare faţadă bloc
- 1 ex. Robinia sp (salcâm) O 5Ocm, h 13m — înclinat 20°
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 6Ocm, h 1 5m — dezechilibrat spre bloc
- 1 ex. Popuius pyramidalis (plop piramida ) O 4Ocm, h 1 Sm
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în

vederea eliminărfl riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabile, individuaflzarea coronamentelor cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. TiIia sp. (tei) O 45-6Ocm, h 13-14m
Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde Iaterai dreapra bloc:
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidai ) O 4Ocm, h 16m — prezinta scorbura pe

trunchi pe înalţimea de 1 m cu Iipsa cilindrului central
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegai aI

terenului pe care se află arborfl - ADP sector, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a reţeleior aeriene, astfel:
- toaietarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
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- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiui verde
aferent biocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrăňlor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia HfC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificădi în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

O Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizuiui să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 38 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore În declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-ţpPA

!ntocmŕt: Insp. Tudora BUILĂ/o5.07.2018

Red: BU4 ex/0407.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
I1ttp;/ĺwww.pmb.roJinsttuţii/primaria'directfl!djrectia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultarephp ‚ pe data de
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\/ Direcţia de Mediu .

POMANIA
lalJ2l6I SÁRBĂTOPIM MPPEUNÂ

Nr. 5451/1635584!

13. IUL. 2W6
CĂ TRĘ

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociatia de proprietari BL2, Aleea Constantin Sandu Aldea nr.4, sector 1
Doamna .. . .. .ą Aleea C nr. bL sector 1
E-maH:f

____________

Referitor Ia adresa dvs cu nr. 8345/19.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1635584/21.06.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr.5451/22.06.2018, prin care ne transmiteti spre
soluţionare cererea doamnei ‚ în vederea emiterii avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în spatiul verde din faţa blocului nr.2, Aleea constantin Sandu
Aldea nr.4, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 26.06.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spatiul verde faţă bloc peste alee — arbore în platbandă:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mare dimensiuni1 cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
coronamentelor (primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex.Salix sp. (salcie) O 45cm, h 1 3m — afecteaza vizibil imobilul de Ia nr 4 si pe ceI vecin.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice

Q perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenuiui pe care se află
arborele — ADP sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECŢáWkÚZiv
Simoná&iariaiia.Pbą)g

Red BU6ex/02072018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB ‘ý .

‘
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Directia de Mediu
ROMANIA
101! ZD1& AuM =M M.JP.Á

13. IUL. 2V&

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

B-dul Poligrqflei nr. 4, Sectond 1

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 1
B-dul Dinicu Golescu nr. 31, Sector 6
-DL

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1636649/25.06.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 5617/26.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare
cererea d-Iui ‚ transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate de executare a lucrăńlor de defriare a unui arbore situat în spaţiul verde
aferent blocului 1 din B-dul Dinicu Golescu nr. 31, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriłe i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teńtońul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare
Spaţiu( verde faţă bloc 1 ‚ dreapta acces scara 2

- l ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 15 cm, h 6m - reducerea cu maximum
(3) lm din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului i a celor pendule spre

parcare, în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare i echilibrare a coronamentului
i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestuia (primul etaj de arpante)

Lucrarea de toaletare avizată se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvarä-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă
a anului) prin grija A.D.P. sector 1, cu acordul Asociaţiei de proprietari,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se mâsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene.

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

Menţionăm faptul că arborele aflat în discuţie face parte din categoria arborilor
de talia a III-a, care la maturitate ajunge la înălţimea maximă de lOm în condiţiile
pedoclimatice din zona ţării noastre, motiv pentru cere în vederea reanalizării i
soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate de defriare este
necesar ca reprezentanţii Asociaţiei de proprietari a blocului 1, să prezinte la Direcţia
de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltăńi Regionale i Administraţiei Publice
(M.D.R.A.P.) din care să rezuke în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui
afectează structura de rezisternă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi
Bucuresti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constxuctii/a[estari
tehnico-prof'csionale/expeiii—tehnicil.

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aűeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil. pentru întiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — J ex.

DIRECTOR EXECUHV,
Simona-Mariana POPA

J
ĺ /‘

ţ.

o
k$ocrnit

Insp. JnCńśdna ENA CHE
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iiwi:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ:%.:;:z.

Directa de Mediu
ŔOMĂNIA

Nr54żW1I6577II633741L.J.1JL!Ol8 -

Cätre:
Administraţia Đomeniului PubUc Sector 1
..BkLPoligraheint4,Seđorl,&nneşłi

- -_3- l

Spteştiinţă: -.

-Diui
E . - ‚Bucuresü

Referitor la petĄia înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1633741/16.06.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5420/21.06.2018, prin care se solicită emiterea avîzului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în plantaţia de aüniament a buĺevardului Primă verĺi Ia nr.
37, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia veńflcarea efectuată pe teren în data de 28.06.2018,
s-a inventańat următowl mateńal dendmlogic pentru care conform prevededlor Legii nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiňcăriie şi completădle- ulteńoare, -şL ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaŞitor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădäcinilor:
BId. Pńmăverii nŕ. 37, aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm1 H 12 m, cu scorbură profundă la 2 m pe twnchi, Iipsă
cHindwl central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal aI terenului, Primăria
Sectowlui 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căite de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condişilorpentw plantarea de material đendrologic
tânăr. -

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B.- nr. 304/2009 si H.C.G.M.B. nr. 11412011, aveţi obligáţia

- plantării a 6 ex. arborl tineri cu balot de pămänt (rapod de plantare de 6:1 pentru arbo
în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înälţime corespunzătoare diametruiui
în funcţie de specie, đupă extragerea sistemului radicular aI arborelui, un ex. în alveola
unde se execută defńşarea i 5 ex. in zonele adiacente, in prima perioadă optimă de plantare,
în toamna anului 2018, primăvara anului 2019. -

. -
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La bnaľrzarea lucrăńbr de plantare conf. art. 9 alin.. 5 Ânexa 1 la H.C..GM.B. nr.
30412009, aveţi obEgaţia dea anunţa Direcţia de Mediu đin cadrul P.M.8. in vederea wfi6cădi
in teren a plantănlor in compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni cont, art 4 ďm
acelaşî act normaüv.

Defrişarea axborehń avizat se va face cu apHcama prevedenlor admśei Diiecţi& de
Mediu nr. 6081128072016.

-

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis dé MInist&ui Cuttuńi,
conlorm Legii nr. 42220O1privind protejarea Monumentelor Istodce, cu completărlle
i modihcăňle ultedoare, pentru arbońi sitúaţi în zonele protejate.

Nerespectama celor menţionate in prezentul aviz de specialitate n b sancţionată
conform ad. 4.11Ł b din Anaa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiulor verzi de pe terÄoňuI MunicipiuLui Bucureşb.

Prezentul a& am tönnen de valabilitate 2 ani de Ia đata emiteńî, Iucrädle de
defrişare wmänd a se efechm în regim de urgenjL fDefdşam-lexîndedînbîolog!c -

-- $

Întocmit,
Iflsp. Florentina POPESCUIwmaarn

Red S,B. 7 aKD M,2019 - -.

. 1 6•—prezentul avitatoslposlatpesite-uI Pl,'
hI1pi(www,p.n6.IninstIuLVpdmasaIdirodWrojnedWavizejiboĂjgt_cn,*amMviz,_.,bcdjnconsuIIarn php, pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA
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\f ĐirecŞa de Mediu-. -

-. -. POMANIA
• 1' Cţ UaA.. .crj,a

Nr. 532511634457! 18. WL 2Ü

cĂTnĘ
ADMiNlSAflA DOMENJUL W PUBLIC SECTOR 1

B-dcd Poflgmflei nc4, sector 1

Spreştünfä:
- Asociaţia de proprietad BLBA -

Str.EIena Caragiani nr36-421s1r. FeIeacul nr. 16 bL BA, sector 1

Referitor Ia ađresa dvs cu nr.797W14.06.2018, înregistrată Ia PJ&B cu nr.
1634457/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5325/19.062018, prin cam ne üansniteb
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bl.BA din str. Elena Caragiani nr.36-42!str.
Feleacutnr.16, sector 1, în vedeiea emflerii avizului de speciaľitate pentru intewenţia asupra
arborilor situaţi in spaUul verde aferent blocului BA đe la adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe temn, în data de 26.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglémentarea şi administmrea spaţiulor verzi din intravilanul Iocalităţjlor, cu
modiflcările şi completănle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prtvind Nonnele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţa bioc scara 1 şi Iateral stânga - str. Feteacul nr. 16:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mare dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare in vederea eliminăńi riscului đe desprindere, frángere şi prăbuşiré a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex Mows sp (dud) O SOcm, h 1 3m — prezinta scorbură la înălţimea de 0,5m
Reducerea cu cca 1-1,5m din Iungimea ramuńlor care afectează faţada bbcului, a

celor ońentate spre carosabH, în veđerea eliminării riscului de despdndere, frângere şi
prăbuşire la conđiţii meteo nefavombiie, cu apticarea lucrăńlor de echilibmre a
corcnamentelor şi eliminarea mmurilor uscate Ia:

- 2 ex. TiIia sp. (tei) O 30-35cm, h 11 m;
- 2 ex.Pwnus (corcodus) O 20-SOcm, h 4-8m;
- 1 ex Morus sp (dud) O SOcm, h 9m;

-

- Spaţiui verde faţa bloc scara 2 str. Elena Caragiani nr. 40-42:
1.;' Reducerea cu cca 1-2m din Iungimea ramuńlâr ohentate spre carosabiĘin vederea

eliminării ńscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii metéo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor deechilibrarę a coronamentului şi eliminarea ramudlor
uscate Ia:

- 1 ex.Juglans sp (nuc) O 4Ocm, h 1 2m
-

Reducerea cu cca lm din Iungimea ramurilor orientate spre trotuaŕ, în vederea
eliminării riscului de đesprinđere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia conđiţii meteo
nefavorabile, cu apticarea lucrărilor de echilibŕare a coTonamentulul şi eliminarea ramuńlor
uscate la:

1 - 2 ex Prunus sp (corcoduş) O 3Ocm, h 5-7m;
Eliminarea ramudlor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia: -— -

Bd. Rena azaata ni47.ccdpoştaIOSWIa secor5,BinsfltRanâs -
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- 2 e Pwnus cemsus (visin) O 1 5cm, h 3m
Degajaie reţea electńcă cu aplicarea lucrăor de ediilbmre şi eliminarea ramuńlor

uscatela: -

- laAceŕ(arţar)OaOcm,hsm -

Spaţiul verde faţa bloc scára 3, str. Elena Caragiani nr. 38-40: - -

Đegajam faţadă btoc, reducerea cu lm dîn Iungimea qamunlor oreintate spre trotuar
cu aplicarea lucrădlor đe echiHbrare i eliminarea ramurűbr úscate Ia:

- 1 ex.Juglans sp (nuc)O 3Ocm, h 11 m -

Spaţiulverdespateb!ocscarăl-3:
Reducerea cu 1/4 din Iungimea ramuńlor ońentate spre pamama auto, în vederea

echikbrădi, a eliminăńi ńscului de desprindere frăngere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii
meteo netavorabiië şi eliminarea ramudlor uscate Ia

- 1 a Pnmus anneniaca (cais) O 4Oan, h 8m Tnduiat ia 1 5 spre parcaw
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramunlor care afectęază faţađa blocului, a

ramuńlor dezvoltate spre troiuarlparcare (după cáz), cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
comnamentelor, în veđerea eľiminăńi ńscului de despiíndere. frângere şi prăbuşire a
mmurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramunlor uscate Ia:

- 2 a Pwnus sp. (comoduş) O 25-SOcm, h 5-9m
- 1 e Cerasus vulgare (vişin) O 2Ocm, h Sm
- 1 ex. Malus (măr) O 25cm, h 5m
Lucrăiile de toaletare avizate, se vor executa conform at6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi de pe teritodul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pdmavara-toamna)
pentru a nu h afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
frănte lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija propńetarului sau
administratowlui Jegal al terenului pe care se află arborH — ADP sector 1, evacuâridu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
acddentelor sau a deteriorăńi constwcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autotuńsmelor de
pe camsabil.

Precizăm că propńetawl sau administratowl łegal aI terenului este răspunzător de
supraveerea execuţjei Iucrărilor, siguranţa bunudlor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevëđeńlor avizului şi a tehnologiei de execuţje a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de propńetań are obligaţia, ca după primirea avizului să tI afişeze, în copie,
Ia aviziewl bloculul sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezeritul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 18 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Ľ;'

Ł.
Ĺ. Întocmĺt: Insp. Tudora BUILĂ/o6.07.2018

• -

Reď stM exjVđ.OZ2OIB - i 6. I U Ł
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JWJ Direcţia de Mediu - -
- ROMANIA

-
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Nr. 5323116344531 — 1 kt WL ?aJi

CĂJRE,
c

ADMINISTRA TIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1 - -

B-dul Poligmflei nr.4, sectar 1

Spmşwnţä:
Domnul sector 1 - -

Asociaţia de proprietari 81.31, Sb Presei nr.9, sector 1 . - -

Retejitor Ia adresa - dvs cu nr 8335/04062018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634453118.062018 şi Ia Qirecţiade Mediu cu nr.532W19.062018, prin care ne transmiteti
spre soluţionam cererea domnului i prin cam solIcită emiterea avizului de
speciałltate pentru intervenţia asupra unor arbod situaţi în spaţiul verde aferent blocului nr.
31A din str, Intrarea Presei nr.9, sector 1, după veriflcarea efectuată pe teren, în data de
26.06.2018, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu moditlcările şi completările ultehoare şi
H.C.&M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecjie a spaţlllor verzi de pe teńtojiul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: -: -

Sp4uI verde faţa bloc şi Iateral dreapta - stânga:
Reducérea cu 1/4 a volumului coronamentelor de maii dknensiuni, cu aplicarea

Iucrădlor de echilibrare a coropamentelor În veđerea eliminării dscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate, fără a se
elimina cele tinere de la baza acestora coronamentelor (pdmut etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex.Cerasus avium (cireş) O 5Ocm, h 14m;
- 3 ex. Fraxînus sp. (frasin) e 50-6Ocm, h 14-16m (1 ex. dezechihbrat spre bloc) -

cu degajare fatadă bloc (1 ex. situat lateral dreapta bloc);
- 1 ex. ex Sophora sp. (salcâm japonez) e 5Ocm, h 13m — risc de desprindere

ramuri pentru parcare si garaje din vecinătate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h lOm - înclinat Ia 10° spre carosabil. (Iateral stânga

bloc)
Reducerea cu 1/3 a volumulu; coronamentului de mare dimensiune, cu aphcarea

Iucrăńlor de echHibrare a coronamentului in vederea eliminăńi riscului de frängere şi
prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi etiminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de la baza coronamentelor (pńmui etaj de şarpante) Ia:

l ex. Pwnus avium (cires) Q 35cm, h llm - incflnat Ia 20° spre aleeä de aces
bloc, prezinta risc dezradăcinare în partea opusă înclinării

Ređucerea cu cca. 1:1 ‚5m din Iungimea ramuńlor care afectează faţada blocului, a
ramudtor dezvoĺtate - spre camsabil cu degajarea reţelei electńce, tn vederea eliminării
dsculuide despiindere, frángere şi prăbuşire a ramurilor la conđiţii meteo neŕavorabile. cu
aplicaréa Iucrădlor de eliminare a ramurilor uscate, fără a se elimina ramuńie tineré de Ia
baza corcnamentelor (primul etaj de şarpante): - . - - -

- - -

- 2ex.Tiliasp.(tei)030-35cm,h 9-llm .. -.

-— —-. —- .-.--
--

.
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- Ređuceiea cu 213 a volumubii comnamentului, în vederea echlbrării, a eîmâiăii
dscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorablle şi
eliminarea ramunlor uscate, fără a se ebiuina cele tinere de Ia baza acestuia (piimul etaj de
şarpante)Ia: -

- 1 ex. Tifla sp. (tei) e 45cm, h. llm. înďwiat Ia 20 spre carosabil — prezintă început
de scorbură Ia baza tmnchiului cu lipsă parţial scoaiţă Qateral stânga bloc)

SpaŞu verde spate bloc:
Reducerea tu 1/4 a volumului coronamenteloçde mari dimensiuni în iederea

degajădi faţadei si acopeńuJu1 blocului, a eliminăriî ńscu!ui đe despńndere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii rneteo netavombile cu aplicarea Iucrăňlor de echiHbmm şi
eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 2 ex. ÎiIia sp (tei) O 4045o1i, Ii 12m - prezinta risc de nipere şi prăbuşire a
• ramunlorTn curtea vecină

Eliminarea ramuńlor uscate cu aplicarea Iucrăńlor de echitibrare a comnamentului
ia.: -

- 1 ex. Cerasus avium (cireş) e 4Scm, h lQm
Lucrările de toaletare avizate, se var executa conforn arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.Cfl.M.B. nr. 30412009 privind Nomiele depmtecţie a spaţiulor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşli, in perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primavara-toamna)
pentru a nu tl afectat echilibml bbIoc aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa in orîce perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de
propńetań, prin grija propńetaMui sau ackninistratowlui Iegal aI terenului pe cam se află
arbońi — ADP sector 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a acdđentelor sau a deteńorăńi constwcţiilor din jur. a
reţelelor aeriene şI a autotuńsmelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietawl sau administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrănlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, respectarea prevededlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăienlor, in caz
contrar aplicânđu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.ME. nr.
304/2009.

Asociaţia de propńetariídorrĺnul are obligaţia, ca după primirea
avizulul să îI afişeze, în copie, la avizieiul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletara — 13 ex.

DiRECTOR ËKEčUv
Simona-Mariana POPA

--
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Direcha de Mediu ŔQMÂNIA
‚r I 2TI litasI

Nr. 508211633213!

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sectpr 1 -

BlďPoiigrafiei nr 4, Sector 1, Bucureşti -

Spre ştiinţă:
-Domnui -

str. J - Bucures

Referitor ia adresa ADPSI nr 7634/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1633213/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5082/14.06.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor
arbod situaţi în aĺiniamentul stradal din Str Popa Tatu nr. 65-67-69, Sector 1,
vâ comunicăm čă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
.reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior, cu
modificările şi compietările ulteńoare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind
Normeie de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi
ale H.C.G.M.B: nr. 114/2011, privind amenajarea i întreVnerea alveolelor
stradaje din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dímensiuni, cu

apUcarea iucrărilor de echüibrare în vederea eliminărü riscuiui de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condIţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramudlor
uscate, degajarea cablurilor eiectrice
Str. Popa Tatu nr. 65-67, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) o 60 cm, H 14 m
Str. Popa Tatu nr. 69, în aiiniament stradal:

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, H 12 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija /administratorului Iegal aI

terenului, Prirnăria Sectoruiui 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces1 iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţeleior aeriene, conform art. 6 pct. 6 din
Anexa 1 Ia H .C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritodul Municipiului Bůcureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

— (primăvarăltoamnă) pentru a -nufi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

- - - Sd. Rena Ebsabela nr 47, cod pcşsi 050013, sectts. Btcjre. Rai*ia

Td; 021.3055600
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excepţia eliminärii ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anuluL

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzâtor đe
siguranţa bunurilor şi a persoanelor îri zona operaţiunllor, supmvegherea
execuţiei Iucrânlor, prMnd: respectarea avizului, respectarea tehno1oiei de

• execuţie a tăienlor, în caz contrar aplicându-se sancţiunî confonn art 6, pct. 8
din Mexa nr 1 Ia HEflM.B. nr 304/2009. -.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de MinisteruI
Culturii, contorm Legii nr. 42212001, privind proiejarea Monumentelor
Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru atorii situaţi în
zonele protejate.

Nerespectarea celor menlionate în prezentul aviz de specialitate va ti
• sncţionată conform art. 4, ĺit. b đin Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 30412009, privind.

Noe1e dprotee a spaţIcr vei de pe teńtouI Municipiului Bucureşt
Prezentul avë are termen đe valabilitate 2 ani de Ia data emiteril
To&etare :2 BX. -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maäana POPA

Întocmfl,
Insp. Florentina POPESCUĂ0onoie

RedS8.7mtjOO12D18
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Spre ştiinţă:
- Adminisb-a5a Domeniului Public Sectoŕ 1
Bid. Poligraflei nr. 4, Sedor 1, Bucureii
- Universitatea din Bucureşti — Direcţia Tehnică
Bld. MihaiI Kogălniceanu nr. 3646, Sector 5, Bucureti
-Dna
Str Sector 1, Bucuresti

— pmaihcom

Referitor Ia ađmsa ADPS1 nr. 8083108.06.2018, înregistrată la P.M.B, cu nr
1633212113:06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5081/14.06.2018, prin care se solicită

émiterea avizului đe speôlaHtate pentru intervenţia--asupra unor arboń situafi în curtea
imobilului din Str Pitar Moş nr. 6, Sector 1, vă comunicăm că, În conformitate cu prevederile
Legii nr4 2412007, privind reglementarea şi adminislrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modlflcădle şi completările ulterioare, i ale H.C.&M.B. nr304i2009, privind
Normele de protecţie a spaţjilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti. avizăm:

Toaletare:
Str. Pitar Moş nr. 8, curte imobil:

- 1 ex. Ailanthus sp. (ĺals oţetar) (8 80 cm1 H 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamente!or de mań dimensiuni, cu aplicarea Iucröńlor de echihbram in vederea eliminărü
ńscuiui de frângere şi pbuşire a mmudlor Ia condii meo nevombiie şi eliminarea

- ramudlor uscate, dega]area cabluńlor eiecWce
• Lucrările avizate se vor executa prin proprietawluVadministratowlui Iegal al terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţeteloraeriene, conform
art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi đe pe tehtońul Múnicipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(phmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător đe siguranţa bunuňlor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucŕărilor, pńvind:

Ć
__.—.3 _1
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respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierHor, în caz contrar
apbcându-se sancţiuni conform arŁ 6, pct. 8 dki Mexa nr. 1 Ia Ht.G.M.B. nr. 80412009.

Pentru reanalizarea ceresii privind dehîşarea exemplawlui et specie neidentificată
60 an, H 2 m, rest de twnchi uscat 100%, situat Iângă gasdul imobUului, este necesar să
premntaţi Ia Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mannJă1 Bd. Regina Elisabeta nr. 47,
seđowl 5 un act de propńetatë şi să semnaţi un angajament de plantare în compensare a
anui ex. wbore.

Prezentul aviz este valabil numai însoflt de aviml emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completările
şi moďificärile ulterioare,pentru arborii situaţiin zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Tvaletare - 1 a

DJRECTOR EXECUflIł,
Simona-Maflana POPA

Întocmk
Insp. Rorenflnä POPESCUÁaoi.žois

ReďSB.lex.J(J072016 ..
- i c
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i.;c\:2:•..
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Direcţia de Mediu ŘOMÂNIA
—. ‚fl m.ţsa,sţ.Ą lipjnA

Nr. 508W16332OW..ç. • 2018 ‘ -

Către:
-

- Ađministraţia Domeniului Public Sector 1
BIďPoligraliei nr. 4, Sedori, Bucureşti

•Spreştiinţä:

businesstraveLro

Referitor la adresa ADPS1 nr. 8202/08.06.2018, înregistrată ia P.M.B. cu
nr. 1633209/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6080/14.06.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate pentw intervënţia asupra unui
arbore situat în aĺiniamenlul stradaI din Sbt Rabat nr. 13,4, Secior 1, vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind

q. reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi đin intravilanul IocaIităţiIor,.cu
modificădle şi completărHe ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,-şi
ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreVnerea alveolelor
stradele din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i, avizăm:

Toaletare:
Str. Rabat nr. 13A, aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 20 cm, H 8 m — ELiminarea ramurilor uscate, cu
aplicarea Jucrărflor de echilibrare în vederea eliminăńi riscuiui de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate, degajarea cabiurilor electrice

? .2
—

• .•.. j
•

. Lucrările avizate se vor executa prin grija /administratorului legal al
terenului, Primăria Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de• acces, .luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din
Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţłe a spaţiilor vęrzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioađa đe repaus vegetativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadăaanului. • - . —

- -*
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Frecizăm că adminisatom1 gaI aI terenului este răspuător de
siguranţa bunuńlor şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, supravegherea

- execüţiei Iucrăńlor, prMnd: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform afl. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 la H.C.&M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
-•

-• Culturii, conform Legîi nr. 42212001, privind protejaręa Monúmentelor
Istorice, cu completăđle şi modiEcările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zoneleprotejate.

- Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va J
sancţionată conform art 4, IL b din Anexa l Ia H.C.&M.B. nr. 30412009, prMnđ
Normele de protecţie a spaţiilor veai de pe teńtońul Municipiuiui Bucureşji.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emflerii.
Toa!etare-lex.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

L i Întocmit1
lnsp. florentina POPESCU/w's

-t

r •

-
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-
. Referitor ia adresa AĐPS1 nr. 825I0O6201 8, înregistrată Ia P.M.B. ni nr.

16 33210/13.06.201&şi la Đisecţia de Mediu cu nr. 5079/14.06.2018, prin care se soiicită

emiterea avizuiui de speciafitate pentm intervenţia asupra unor ąrbod situaţî în curtea

imobuiui din Str. Piata Amzei nr. 7-9, Sector 1, vă comunicăm cä, în conformitate cu

preveđeńie Leg nr 2412007, piMnd regiementarea şi administrarea spaţiflor verzi din

intravilanul iocalităţiior, cu modifIcările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.

nr.30412009, privind Non&e de proteąie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului cownamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea

Iucrăriíor de echilibrare în vederea eliminärii flscuíu! de frângere şi pibuşim a ramurĺlor Ia

condiţii meteo nefavorabi!e şi eümînarea mmudlor uscate, degajarea cablur#or e!ectńce
- — Str. Piaţa Amzei nr. 7-9, curte imobii:

- 1 ex. Paulownia sp. (arbomle prinţesei) 0 60 cm, H 14 m
- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) 025 cm, H 10 m
- 3 ex. Ulmus sp. (uim) 0 25-50 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Populus sp. (piop) e 50 cm, H 14 m - Reducerea cu 1/2 a vo!umului

coronamente!or de mari dÎmensiuni cu aplicarea Iuciărflor de echiĺibrare in vederea eliminăńi

riscului de fíângere şi prâbuşire a mmudłor Ia condiţii. meteo nefavorabÜe şi e!îminarea

ramudlor uscate, degajarea cablurűor electdce
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Piata Amzei nr. 7-9, curte imobil:
- 1 ex. specie neidentWatä 020 cm, H 1O m, uscat 100%

-

- Lucrările avizate se vor executa phń grija propńetawIuVadministratoń.lui Iegal al

terenului evacuându-se masa lëmnoasâ pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri

de prevenire a acciđenteior sau detedorarea constwcţlitor din jur şi a reţeleĺor aeńene, astfel

- toaletarea sa va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MR. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioađa

de repaus vegetativ a arbońlor (primăvară/toamnâ) pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramuńior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului;

Bđ Rna Eraben nr 47. c pnş& O5tl1 sedo, 5 Buonş. Fon'.a
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- detrişarea şi scoaterea răđăciniior wboretui se vor executa pentm evitarea produceńide evenîmente cu uxmări nedońte şi crearea condiţiilor pentw ptantarea de material
dendrologict%iăr.

Preciżăm că admińisüätowl Iegal al temnului este răspunzător de siguranţa bunuńior
şi a persoanelor mn zona aperaţiunuoç, supmvegherea execuţiei lucrăiilor, pńvinđ:
respectarea ajńmlui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz conbar aplicânđuse sancţjurú conform arŁ 6. pct. 8 dbi Anexä nr. 1 Ia H.C.&M3. nr. 30412009.

Pentru repararea préjudiciului ađus mediului, Tn compensarea arboreluî avizat pentru
defrişare, confonn H.C.G.M.B. nr. 30412009 i H.C.G.M.8. nr. 11412011. ave obligaţiaplantării unui e arbore tânăr cu balot de pământ (rapod de plantare de 1:1 pentw
arbod uscai) cu .ďiameb'ul minimum 7 cm şiînălţlme corespwnätoam ďiametrului în
funcţie de specie, dţpă extrageea sistemului radicular al aiboielui, în locaţia. uqde se
execută defńşarea (aliniamenteĺśpaţiî verzi aferente blocudlodlocunlor de joacălalveole
parcare), în pdrna peńoádă opUmă de plantare, Ţn toamna änului 2018, primăvara anüluî
2019.

-

La Ilnallzama lucrărilor de plantare conf. art. 9 arm. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B; nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Međiu din cadwl P.M.S. în vederea veriNcăriiin tereo a plantănlor în codipensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din
aceIaşi act normativ.

Detrişarea arborelui avizat se va façe cu aplicarea prevedenlor ađresei Direcţłei de
Mediu nr. 6081128.072016.

Prezentul aviz este valahil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completările
i moďilîcăńle ulterioare, pentru arbońi situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz đe spedalitate va fI sancţionată
conform ajt. 4, Iit b din Anexa 1 Ia Ht.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiulor ver de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru Iuórările de
toaletare, lucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare -6 ex.
Defrişare - I ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUr

DIRECTOR EXECUTI14
Simona-Mariana POPA
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Către: - -

- .: -

- Administraţia Domeniului Public Sector 1
BIđ. Poligrahei nr. 4, Sector 1. BucureşU

Spre şďmţă
- S.C. AG1 CAPITAL INVESÎMENľ S.RL

l BId. Dacia nr. 44, Sector 1 Bucure i

- _.‚.:.

Refettor Ia ađresa ADPS1 nr. 7642106fl6.2018, inregistmtă Ia P.M.B. cu nr.
1632577112.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5036113.062018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui aibore sÎtuat în aliniamentul
sřradal dîn drep&d imabilului situat in BId. Dacia nr. 44, Sectôr 1, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, s-a inventaiiat umiătowl material
dendivlogic pentru care conform prevederilor Legii nr. 2412007, privind reglementarea şi
adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificădle şi completădle
ulteńoare, şi ale H.C.G.M.B. nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşüi ale H.C.G.M.B. nr. 11412011, privind amenajarea şi
Tntreinerea alveolelor stradele din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
av&ăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinhlor
BId. DacIa nr. 44, alinlament skadal: — -

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, H 14 m, cu scorbuń mulliple pe twnchi, Ia zona de
inserţie, uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratómlui Iegal al terenului, Primăria
Sectowlui 1, evacuându-se masa Iemnoasă pëntw a nu bloca căile đe acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea constwcţiulor din jur şi a reţelelor aeńene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbodlor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tănăr.

Predzăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de siguranţä bunudlor
şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrădlor, privinď:
respectarea avLzului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierĺlor, in caz contrar aplicânđu
se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 đin Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B; nr. 30412009.

Pentru repamrea prejűdiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 si FLC.G.M.B. nr. 11442011, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbori tineri cu balot đe pământ (raport de plantare đe 1:1 pentru arbori

usca6) cu diametrut minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, dupä extragerea. sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută
defrişarea, in prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019 .• — — 1' -

.. 4

La finalizarea Iucrăňlor de plantare cort art 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea veńficării
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teren a plantărilor în compensare, În caz conbar se vor aplica sancţiuni cort ert 4 Ëi
acelaşi act no!Tnabv.

Dehişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeiilor adreseî Direcţiei de
Mediu nr 6081/28.072016.

Prezentul aviz este valabil numai însotiť de avizul emis de Ministerul Culbirii,
conform Legii nr. 42212001, piivind protejarea Monumentelor )storice, cu completănle
şi modificăńle ulteńoare, pentru asboúi sibia!i Tn zonele protejate. -

Nerespectarea celor menţionate in pmzentul aviz de specialkate va fi sancţionatâ
conform art. 4, Iit, b din Mexa 1 Ia HflG.M.B. nr 304/2009, privind Nomiele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtońul Munidpiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabł&ate 2 ani de Ia data emiteńi; Iucrăńle de
defrişare urmând a se efectua în regim de urgepţă.

Defdşare - 1 ex. -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp.
Întocmit,

florentina POPESCU

flad.SD7etlOO2DiB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Direcba de Mediu - .. j RQMÂMA
-

:‚1.m. S1Â. S

Nr. 5315116343811. .4 %1,ILLDfl - - -

-‘- —.

Societatea de Încurajare pentru Îmbunătăţirea Rasei Cailor in România — JOCKEY

CWB
-

... Str. Episcopiei nr. 9. Sector 1, Bucureti -

Referitor Ia ađresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1634381/18.06.2018 şi Ia Direcţia

de Mdiucu nr. 5315í19.O6.2018 prin care se soficltă emiterea avizului de speciaiitate pentru

intervenţja äsupra unor arboń situaţi in alînîamenlul sWadaI $ în curtea imobflului dia. Str
Rabat nr. 15, Sector 1, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de

26.06.2018, s-Ś inventadat următorul material đendrologic pentru care conform preveđeńlor

Legiî nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrazea spaţiiior verzi din intraviIanul

iocalhăţiior, cu modificările şi completăńle ulterioaie. şi ale RC.G.M.B. nr.304/2009, privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Sk. Episcopiei nr. 9, curte restaurant La Mama

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 2540 cm, H 12-14 m - Reducerea cu 1/4 a vo!umu(ui

coronamente!or de mari dimensiunĘ cu apflcarea Iuc,ăälor de echlflbrare în vederea eliminădÎ

dscului de fiângere şi prăbuşire a mmufllor Ia condi?Ji meteo nefavombiie şi eíiminarea

mmudior uscate, .degajarea cabludior electäce
Arbori în decIln biologic:

Str. Episcopiei nr. 9, curte restaurant La Mama:
- 1 ex. twnchi Acer negundo (arţar ameńcan) O 30 cm, H 3 m uscat 100%

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, H 12 m, cu scorbură Ia bază, twnchi

despicat, prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, H 12 m, cu scorbură Ia zona de inserţie, cilindwl central

putred
Lucrarea avizata se executa prin grija prophetáwluYadmiŕiistratorului legai aI terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuänđu-se măsůń de prevenire
a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor đin jur şi a reţ&elor aeriene, conform art. 6 pct. -6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţîe a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada đe repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) -

pentru a nu fi afectat echilibrul bidlogic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramudior uscate,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzätor de siguranţa bunurHor şt a
persoan&or în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei IucrăriIor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform aŕt. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

- ‘-‘--- - •.y -
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- Pentru reanataea cererii dvs. pńvînd emiterea avizului de d&áşam a celor 3a arboň
în declin biologic, este necesar să depunęţi, in completarea docurnentaţiei. Ia Centrul de
informare şi Documentare penüu Relaţii ću Cetăţenii din bđ. Regina Blsabeta nr. 42, sector 5,
unnătoarele:

- actsl de propńetate a imobUului;
-

-angajament de plantare, intrucăt, pentru refacerea fondului vegetal. bi compensarea
arbońlor ce vor fI avizaţî pentru defňşare, conform H.C.G.M.B. nr. 3O4OO9, aveţi obligaţia
pLantărU a 13 ex. arboń Iineń cu balot đe pământ (cu diametw de nt 7 an şi înălţime
corespunzătěaraacestuia. în hmcţie de spede,cu coronament format). -

Formulaml angajamentului se va ridica de Ia şediul Direcţiei de Medlu n PMB - b-dul
Regina Elisabeta nr. 46-471 mansatdă. aiipa Anghel Sabgny. SeMc&i Avize şiAćoiduri. în
ziuadepmgsmaipttkc*d-maiţiîntmowIe9-14..

Prezentul avh este valabil numai înso6t de avizul emis de Ministend Culturii,
coMonn Legii nr. 422®O1, privind proteérea Mońumentelor Istodce, cu completările
şi mođificările uiteńoare, pentru arborii situaţi în zonele prótejata

PreentuI avk am termen de valabilhate 2 ani de Ia data emiterÄ.
Toaletare — 4 ex +2 ex în declin b!olgic + 1 ex. Uscat 100%, pánă la elîbemrea avizului de
defr4are

DIRECTOR aECUTJV,
Simona-Madana POPA

ÎntocmitC r,/

Insp. Florendna POPESCU

r

Red.SB.7ax0507.2018 - .. -

-pielenhi aiz&cstpatpes1e-U am. -

NI4J Iiw,wą pmbr. u!ip,inia pe dade.

flď Rna Eflsábetä it 47, cod po$a) I3satr5. BucuĘşti. Rpánia
Î&021.30555coint4QlB
hlipi/www pmb.m

________

1 I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu

1 . l UL i
Nr. 5040, $8W16$SJ

Đom
Sht

CMre

Sector 5. BucureşU
§qmail.com

1.

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bld. Poligmei nr. 4,.Sedor 1, BucumşH

—

Referitor la adresa ADPS1 nr. 7946106.06.2018 i la e-mailul domnului
înregistrute Ia P.M.B. cu nr. 1632553112.06.2018, 1637707128.062018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 5040/13.06.2018, 5816/29.06.201 B prin care se solIcită emiterea
avizului de specialitate pentrU intervenţia asupra unui arbore situat in curtea imobilu!ui din
Str Popa Savu nr. : Sector 1, vă facemcunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
đata de 26.06.2018, in confonnitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor1 cu modificările şi completările
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.30412009, privlnđ Normeie đe protecţie a spaţillorveaidape

- ..-
teńtońul MucipMui Bucureşti, avizăm:

• Toaletare:
Str. Popa Savu nr. ‘,curté imobil:

- i ex. Abies sp. (bmd) O 30 cm, H i 0 m — Eliminarea mmuńlor dinspre proprietatea
de Ja nr. 15, cu apiicarea Iuczădlor de echilibrare în vederea eiiminărü dscului de ĺrângere şi
prăbuşire a ramuülor Ia cond#Ji meteo nefavorabile şi eüminarea ramurilor uscate, degajarea
cablurilor eţectäce

Lucrările avizate se vor executa prin grija prophetawluVadministratowlui Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentnra nu bloca căile de acces, luändu-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aedene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C&ME. nr. 304/2009 privind Nomiele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtorIul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arbodlor (pdmăvarăJtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibwt biologic al acestora (cu excepţja
eliminădi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi i persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: ‘- -.

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-
se sancţiuni cönform ań. 6, pct, 8 din Anexa nr:1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit đe avizul emis de Ministerul CuJturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

. Regna Esabeta nr. 47. d po$i O5t3. SČdOt 5. Bscanş, Rcmâsila

Td: 021.305.55.00
htlpi/vnww.pmb io
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Penüu manalizarea cererii dvs. privind debişarea exemplamlui Abies sp., este ecesar
să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu södiuI în PMB manswdă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47,

• sectonĄ 5 o expertizä a Ministewlui Dezvotăńi Regionale şi Administaţiei Publice
(P&D.R.A.P.) din care să rezulte in ce mod sisternul mdlcular&unthiul ai arborelui áfeđează
slruchn đe mzistenjă a knobilului. Lista expesţllor tehnid ateśtaţi -Bucureşti se poate găsi
pe slte-uI M.D.R.A.PÂwww.ndđsofcůnstwctfdatestari-tehnico-profesionale!experti-tehnic».

Nerespectarea ceîor menVonate în pmzentul avë.de specialitate va fi sancţionată
confonflaxt4;Iit. bdin Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.304ţ2009,pńvind Nomiăle de protecţie a
spaţîllor veni de pe teritodul Municipiului Bucureşli.

Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare-lez

ĺ

ÎntocmÎt
Insp. RorenUna POPESCU

:t. .\.. •).;

Red. 5.8. 7 er;06,072015 . .
—prezeiilul avizalostpostalpedie'W PMB

pedala de

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Madana POPA

4;?

84 Reina Elsabeta nr. 47. cod poş!aJ 05C013, sdot 5. Bucueşt. Rc,rriła

Td C21.2O5.SSOOint 4015
htipi(www.pmb m
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Direcţia de Mediu

...Reteńtor Ia ádrésa đvs. Nr 1633112.062018, inregistrată Ia RM.B. cu nr.
‘--...-‘:.1632931l12.062018 şi Ia Direca de Mediu cu nr. 503Y13.062018, prin care se sohcită

emiterea avizului de specialitate peniw intervenţia asupm unor aitoń situaţi în curtea
ünobHuhă dîn SM Henń Coandă nr. 11, Sector 1, vă comi.micăm că, în conformitate cu
prevedenle Legii nr 2412007, pńvinđ reglementarea şi ađministrarea spaţiiior verzi din
intiävilanul IDcalităţilor, cu modificăňle şi completădle ulterioare, i aie H.C.G.M.B.
nr.30412009, privind Normele de protecţië a spaţiihr verzi de pe teritoriul Municipiului
BucureşU, avkăm:

Toaletare: -

- Reducerea cu 1/4 a volumu!ui coronarnente!or. de mari dimensiuni, cu ap!icarea
Iuciârilorde ediilibmre în vederea eliminăfli risculuidefrângereşipiăbuşire a ramuńlorla
concii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate, degajarea caWurilor electdce
SW. Henń Coandă nr. 11, curte imobil:

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) e 70 - 80 cm, H 12 - 14 m
-2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-60 cm, H 12-14 m
Arbore ín deciin biologic:

SÜ. Henń Coandă nr. 11, curte imobil:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) ® 70 cm, H 14 m, cu scorbură Ia bază i 2 scorbuń pe

trunčhi -

Lucrăńle avizate se vor executa pńn grija pmpńetanilui/administratowlui Iegal aI

terenului, eyacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri

‘de pmvenire a accidente?or sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţeieior aeňene,

conform art. 6 pct- 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiĺor verzi đe pe tedtodul Municipiului Bücureşti, in perioađa de repaus vegetativ a -

7:: arborilor (primăvarăltóamnă) pentw a nu fi afectat echilibwl bioiogic al acestora (cu excepţia

eliminăńi ramudlor usoate6 operaţiune ce se poate executa in orice peńoađă a anului).

• Precizăm că administratorul iegal aI terenutui este răspunzâtor de siguranţa bunuriior

şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-

se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 ia HC G M B nr 304/2009 —

Bd Rana Dstta rir. 47. cad pcşlai DSCCI3 salaS, ntştPié

Td; Q2I5W
hiţJţ*wwpntco
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Institutul de Arheologie “VasiIe P&van"
Str.HenriCoandănrAl,Sectorl,Bucumsü
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Pentru reanaľizarea cemńî dvs. privind emiterea avizului de defńşam a unuia aibom
în declin biologic, este necesar să depuneţi în regim de urgenţă, în completarea
đocumentaţiei, Ia Cen1 de Documenta- pentw Relaţii cu Ce bď
Regina Ebsabeta nr. 42, sector 5. uimătoaMe: -

- actuiđepropńetateaimobiului — -

- angajament de pla.tre, intucât, peňtm reĺacerea fondului vegelat ii
compensarea arboreluî ce va b avînt pentru defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009.
aveţi obligaţia plantăńi a 6 e arbozi tineń cu balot de pămănt (cu diametru de min. 7 an şi
inălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu comnament fomiat).

FormulamlangäjamenMtĺse n zidlca de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB-Bfl
Regîia Eľisabetaiir. 45 - 47, mansardă, ailpa Anghel Saligriy, SEMďUĂ Avize şÎ Acordud3i
iuá đe pmgŕamcu publictĂ -- marţi între omI 9:00 i 14:00.

-

- Prezentul aviz este valabil numai însobt de avizul emis de Ministewl Culturii,
• -

conform Legii nr. 422(2001, privind protejarea Monúmentelor Istorice1 cu completădle
- -.. i modiflcările ulterioarą pentru arbońi sîtuaţi în zonele protejate.

Nerespectaréa celor menţionate în ţ*ezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Mexa 1 Ia HflG.M.B. nr. 30412009, privind Noiwele de pmteąie a
spaţiilor verzi de pe teńtoňul Municipiuhxi Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabirđate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare -5 ex. — din cam un ac în decIin biologic

—

Întocmit,
Insp. Flomnflna POPESCU

• Red 5 8. 7 ex. 09.07.2018 .

— prezenlul aviz &ost postat po s:te- td PMB, .

hIĘii;wąr# pmbswinstituIrt4rima,WdiractWdit&tía..meda,inS,t0tjl_caIs*,&aviże.aibwijn_tansuItarejhp. po data de

Bď Reia Eisabeta nr. 47. cod paşlaJ 050D13. sed5. Buccm& Ra,ô
Tci C2i55.OOit 4016
Mp Jlwww.pcrtb m

DIRECTOR EKECUVI4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUJ BUCUREŞTI .1.ţ•e.,:;::::.

Direcłia de Mediu disZiiX.
ieii U1q

nlUL21R
Nr. 4859flfl139W....__........__2Q18 -

Către -

- Administraţia Đomenlului Piihľie Sector 1 -

ÉId.PohgrafIeinr4,Sector1,Bucureşb
.. -

SpreUinţă:
- Asociaţia de Proprietari Piaţa Romană nr. 9 -AdiflWsttator Matei Dinescu
Piaţa Romană nr. 9, Sector 1, Bucureşti
- Asociaţia de Proprietari Bid. Dacia nr 28
BId. Dacia nr. 28, Sector 1, Bucureşti
- Asociaţia de Proprietari BId. Gen. Gheorghe Magheru nr. 32-36
BId. Gen. Gheorghe Maghew nr. 32-36, Sector 1, Bucureşti

@yahoo.com

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 7380/05.0&.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1631399/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4859/03.06.2018, prin care e solicită
emiterea avjzuluj de specialitate pentm intervenţia asupra unor arbod sňuaţi in curtea
interioară intre blocurile din B!d. Dacia nr. 28 $ Piaţa Romană nr. 9, Sector 1, vă comunicăm
că, în conformitate cu prevedeńle Legii nr. 2412007, pdvinđ reglementarea şi ađministrarea
spaţiilor veni din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale
H.C.G.M.B. nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul
Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Toaletare: -

- Reducerea cu 1/4 a volumului comnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicama
Iucrăriior de echilibrare in vederea eüminărü riscului de frângere $ prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi e!iminarea ramudlor uscate, degajarea cabludlor electrice
BId. DacIa nr. 28, curte imobil: ..

-. . .

- 4 ex A;Ianthus sp (fals otetar) O 25-50 cm H 10-14 m -

-lex,Acersp.(arţar)O2Ocm.HlOm -

.‘ 7_. --ĺ4
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 040-50 cm, H 12 m -

Pta. Romanä nr. 9, curte imobil: -

.4 -

- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitu!pinal e 20-50 cm, Fi 12-14 m —

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 80 cm1 H 16 m - Reducerea cu 1!2 a volumului

coronamentu!ui de mari dimensiuni, cu aplica rea IucrĎd!qçdeechiübrare în vederea eüminărň
•

Bd. Rena Eĺsabeta nr. 47. ođ pqlal 050ď13. sedo, 5. BtnsegL RanSzü

TeL 213)S55.
htţi!nipntm



ńscu!uÎ de #ängere şî psäbuşire a mmuńlor Ja conąii meteo netavoiabie şÎ eiîmînarea
ramurîlor uscale, degajarea cab!unlor electdce

- 1 a rmussp. (pin) ® 15 cm, H 8 m - Eliminarea zamznîarusłe
-11 wcliliasp.(tei)025-5Ocm, H 10-12 m
-2ecAcerspĄartar)O25cm,H1O-12m

Bld. Gen. Gheorghe Magheru nr. 32-36, curte imobh:
-2 wt Pnmussp. (comoduş)e 15-20 cm, H 81Om -

-laMaňuiussp.(fa]soţetar)Q2Ocrn.HlOm
-laAssailussp.(ćastan)O3Ocm4Hl2m

DeMşare cu scoaterea rădăcînilon
Pta Romaná nr. 9, cwte imobit

-laPopulussp.(plop)@BOcm,H12m,curădăcinaputredă,prezintáscoTbură
proíuhđă Ia apróximauv 1 m de soL s ¶

- 2 a Pinus sp. (pin) 06-7 cm, H 3-4 m, uscaţi 100%
- -1. ex. Acernegundo (artar ameńcan) O 40 cm, H .2 m, cu scotbură profundä Ia bază,

cilindwl cenü'aI putred. .. - - - - - -

-1 aTllIasp.Qei)O4Ocm, H 12m,cuscorbudmultiplelabază
-1 eLîlbaspĄtei)@25cm.H12m,uscallOO%

Lucrările avîzate se vor executa prin grija administratonĂui legal al terenuîui, Primăria
Sedowlui 1, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căUe de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea constwcţulor dúi jur şi a reţeleĺoraeńene,
asttel:

- toaletarea se va executa conform ait. 6 jct & din Anexa 1 Ia FLC.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norme[e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada
de repaus vegetaUv a arboiilär (primăvarăltoamnă) pentru a nu Ii äfectat echilibndbfologic aI
acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate, operaţjune ce se poate executa în orice
perIoadă a anului;

- deMşarea şi scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor executa pentru evitarea producehi
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea conđiţiilor pentru ptantarea de material
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea exea4ieî Iucrăńlor, prMnd:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in ca contrr aplicăndu
se sancţjuni canĺorm art 6, pct.8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbodlor avizaţi pentru
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 si H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţlá
plantăril a 21 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaU, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum
7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după exţragerea
sistemului radicular ale arborilr, îh locaţía unde se execută dëfrişama (aliniárnehte/spáţii vérzi
aferente blocurllorflocunlor de ioacNaweole parcare), in pnma penoadă optimâ de plantare, —

in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

__________________________
_______________ __________________________________

- -v

Bd. Reçina Eiste!a w 47, caIpcI 05cC13. sectr5. Bucuteśt Ranânia ł"
re 021.2055S00igt4016
hUpJ/www,nt w

50I fl0b



La flnakzatea kiaădlor de plantare conf. ad. 9 aľin. 5 Anen 1 Ia IŁC.GJLB. nr.
30412009, — obbgaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadniI PJLB. în vederea veriflcăńi

- în teren a plantărllor în compensare, în caz contrar se vor apUca sancţhmî conf. art 4 din
acelaşî act nonnativ.

in vederea raanalizăńi cererii privind dehişarea unui exemplarjt4anssp. (iiuc) uscat
100% din spaţiul verde aferent blocului din Piaţa Romană nr 9, îndnsriăn Asodaţia să se
adreseze cu o cemie Ia Đimcţia pentru ÂgňcuJtură a Municipiuhń Buaneşb, sihiată în Şos.
Oken4eî nr. 35-37, Clă&ea ANW pter. casa 10, Sector4. (b niwşti. W. (g11313s023.

- 021131428;66.
Dëfńşarea ajtorelui ivizat se va face cu aplicarea pmveđenlor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 608i&8.0720i6.
Prezejsi aviz este valabil numai însojit de avizd emis de Inistend CuIturIj,

conform Legii nr. 4flţ20013 privind protejarea Monumentelor btońce, cu completările

i modificänle ulteňoare, jeňtru arborii situaţi în zonele protejata
Nerespectama ce)or menţionate în prezentul aviz de spedalllate va fI sąncţionată

conform arŁ 4. 11Ł b din Mxa 1 Ia FLC.G.M.B. nr. 30412009, prIvind Noneie de pmtecţië a
sj)áţii(or verzi de pe teiitońúľMuňicipiuiűi Bűćüreşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia dab emiterü penüu lucrările de
toaletare, Iucrärile de defriare urmând a se efectua în regim de wgentä.

Toaletare - 27 ex.
Defrişare -6 ex

—.

‘.. ‘,—-.—,î-•

DIRECTOR aECUPV,
Sîmona-Mariana POPA

i
Întocmit -.

.

l&JIJL 2:Red. S.B. B ex. 10.072015
- prezeohA aviz atot pcslal pe site- ui PIte.

pe data de -

Oď Roçia Elsabeta nr. 47. J pcşaJ 0500t3. sĘCcr 5. Buaueşţ Româr
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PRIMĂFIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11ţ:ş..-;::::.
- . se.z.e.

Direcba de Mediu
- FQMÂNIA

1U18 20131 S.1flBÂTąIM MFOEUHL

ialuLzot -- -

___

• -. tk.4857h6314OW.....................2018

cáre

- 4ť.. Oomnul
Btr ‚Sectorl,Bucuresb

Spre şUinţă: - -

- Administratia Domeniului Public Sector 1
--
-- BIđ. Poiigrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa soicitarea AOPS1 nr. 6716105.062018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631405107.06.201 B şi Ia Direcţia đe Mediu cu nr. 4857108.06.2018, prin care se soiicită
emiterea avizuiui de speciafltate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in curtea
imobüului din Str Jules Michelet nr. 23, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 26.06.2018, Tn conformitate cu prevedeńle Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi ađministrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor, cu
modiflcăńle şi completările ultedoare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Nonnele de
protecţie a spaţiHor verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureşti, avizăm;

Toaletare:
Sk. Jules Michelet nr. 23, curte Imobil:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, H i 0 m - Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentuluî
de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrăńlor de echüibrare in vederea élim[nărň ńscului de
frângem şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate,
degajarea cablurtlor electrice

Lucrăńie avizate se vor executa prin grija proprietaruluVađministratowlui iegai aI
terenului, evacuâjidu-se masa Iemnoasâ pentru a nu bioca căile đe acces, iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiQor din jur şí a reţe!elor aeriene,

— conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele da protecţie a
spaţiilor verzi de pe leritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia
eflminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a anuiui).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior -

şk a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor, pńvind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându- - -.

se sancţíuňi conform art 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
- -; - Pentw reanaiizarea cererii dvs. privind emitereťavizuiui de đefrişare a arborelui în

-.
- declin biologic, este necesar să depuneţi în regim de urgenţă, în compietarea documentaţiei,

la Centwl de informare şi Documentare pentru Reîaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta
nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobiiului;

Bd. Regra &sabra nr. 47. ccd pcş*M 05Wţ3. sedar 5, taseşlL Rztâr

r& o21 ů5
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- angajament de plantare. intucât, pentns retacerea fondului vegetal, În
compeisarea aiborelui ce va fl avizat pertu defdşare, confomi H.C.G.M.B. nr. 30412009.
aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arboń tined cu balot de pământ (cu diametw de min. 7 cm şi
inăime corespunzătoare acestuia, în funcţie de speoe. cu comnament format). -

Formulaml angájamentulúi se va ńđlca de Ia sedIul Direcţiei le Mediu din PMB — SIđ.
Regina Elisabetä nr. 45-47, mansardă, aiipa Anghel Sabgny, Scrviciul Avize şi A orduń, Tn
ziua de program cu publicul - marţi între orele 9:00 şi 141)0.

Prezentůl aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul' Cultuňi,
confónn Legii nr. 422t2001, pńvlnd protejarea Monwnentelor Istoriće, cu completăňle
Şi modillcărfle uIńone, p.nwu arboń sibnţi îe zonde protejate.

Prezentul aviz are ternen de valabUitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare -1 ac

DJRECTOR EXECUTIV, - - . . -

• Simona-Mańana POPA . .

Întocmit
Insp. florentina POPESCU

ľ.

I G.łijţ
Hed SB.7ex.060T2016

. - --

—piozenlul avizaIóstpostaIpoďde.uI PMB- - -. -
-
.... .r .a..,

hnpJIwww pat scnstituÚnmanWrecti/&recl1a_mediuIavi sabadjcv iartłajzbodJ.toimitar. php pe dala de

Bd. Regna EJisab N 47. cal pośU OSOOfl. sednr5. Buçwd. Romăné
T O2I..5S.DO u. 4015
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‚n!h, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Directia đe Mediu z
¶fl rs i LL1 bcn,s

5. IUL 1
Nr. 3532hB23136l481WI6$112C............- ‘018

* $

-

— Căke: . -. - - -

Administraţia DomeniuM Public Sector 1
Bld. Polraflei nt 4. Sector 1. Bucureşti

—
i

Spre ştiinţă:
-DIui -

Str. ‚Sector 1, Bucuresti -

Referîtor Ia petiţia domnului . - i Ia adresa ADPS1 nr.
6754104.06.2018, ínregisbate Ia P.M.B. cu nr. 1623136110.052018 i nr.
1631128/06.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3532111.05.2018 i nr. 4812107.06.2018,
prin care se solicită emitema avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń
situaţi în aliniamentul stmdal din Str Gen. Constantin Budişteanu nr. 12-14, Sector 1, vă
facem cunoscut că Ia verifIcarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, s-a inventariat
urrnătowl material dendrologic pentru care conform preveđeńlor Legii nr. 2412007, prMnd
reglementarea şi ađministrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalitătjlor, cu moďűicăńle şi
completăńle uflerioare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţölor
verzi đe pe teritoriul Municipiutui Bucureşti1 I ale H.C.G.M.B. nr. 11412011, privind
amenajarea i intreţinerea alveolelor strad&Ie din cadwl plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm: -

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĘ cu ap!icarea

lucrăd(or de echilibrare în vederea e!iminărü riscului de frângere şi prăbuşire a mmudlor Ia
condifü meteo nefavombîle şi elimÎnarea ramurilor uscate, degajarea cablurĺlorelectdce
Str. Gen. Constantin Buđişteanu nr. 12-14 aliniament stradal:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 35-40 cm, H 12 m r .. -

-lex.Acersp.(arţar)O3Ocm,H12m
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Gen. Constantin Budisteanu nr. 16, aliniament stradal: -

- 1 ex. Acersp. (arţar)O 20 cm, H 1Dm, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal al terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile đe acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene,.
astfel:

- toaletarea se va executa conform ań. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, Tn perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI

—

Bd Regna E$stda nr 41. cod pc$alO5EO13 secfl 5. Euonşt. Rinâaa ľ —
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acestora (cu excepţia ebminăzi ramurUor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defńşarea şi scoaterea rădă&illor arboreluî se vor executa penfl evitarea pmduceii
de evenimente cu uimări neme şi crearea condiţiilor pentru plantmaa de mateiial
dendrologic tânăr.

-

Precizăm că adminisüatoml Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bwiurUor
şi a persoanelor în zona opemţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăsilor, pdvind:
respectarea avizuîui, mspectama tehnologiei de execuţie a tăienlor, în caz contrar apilcändu
se saacŞuni confonn arŁ 6. pct 8 din Mexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.. 30412009.

Pentru repamma prejiddtitá ađus me5utui, Tn conwensarea azbowbâ avizat pentm
đefđşare, conform H.CG.MB. nr. 30412009 şš H.C.G.M.B. nr 11412011, aveţi obligaţia
plantäńi unul a arboie tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 penfl
arbori uscaţi) cu dlwnebuI minbnwn 7 cm şi înäiţime corespunzätowe ďmineuki în

-
- ncVe de specią diwă tLta su raďtu ato în Ioca de se

• execută defńşareä, iń pňma perioadă optimă de plantare, Tn toamna anului 2018, pńmăvaja
anului 2019.

La finalizarea Iucrădlor de plantarę.. conf. art 9 alin. 5 Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr.
-—

-. 304/2009. aveţi obaţiade a anunţa Direcţia de Mediu din cadi RM.B. in vedemaeribcă
îń teren.a plantăIor în compensai-e. Ih az contrar se vor apiica sancţiuni conf. aąt. 4 dîn.
aceIaşi act normaüv.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 60B1/28.07.2016.

Prezentul aviz este vakbil numai însoţit de avizul emis de MinistenĂ Cuthińi,
conform Legii nr.- 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modibcăńle ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea ce)or menţionate în prezentul aviz de specialitate va b sancţionată
contorm ań. 4, Iit, b din Anexa1 Ial-LC.G.M.B. nr 30412009, privind Nonnele de protecţie a
spaţiulor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are tenen đe valabiIitate 2 ani de Ia data emitedi pentru Iucrăňle de
toaletare, Iucrările de defrişare urmând a se efectua in regim de urgenţü.

Toaletara- 3 ex.
Defdşare - 1 ex.

—.‚—

ľ- - -

SÎ

RüďSB.7eL1007,2018 . ..- - -
-- -—prow.IiĂ awizafostposţalpesijí1tkpţ€. . • -
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DIRECTOR EXECWŢĘ
POPA

Întocmk
Insp. Florentína POPESCU
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ri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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r Direcba de Mediu -

-.

RQMANIA
i)ţi;n., asAnQi', ‚.ąŞnJNÂ

Nr- 5675,567611636990, 1636989! a WL M

- ÇAÎRĘ - -

ADMLWISflĆAflA DOMENIULUI PUBUC SECfOR 1
- B-dul Poflgrąei nr.4, sector 1

Spreşúinţă: ľ: -

4 -

DL ‘tL-( rft -

stzt - -

(str. Târnava nr. - - ‚ sector 1)

RefeúLor la adresa domnului ‚ înregistŕatä la RM.B cu nr.
1636990126.0&2018 şi Ia Direcţia de Mediu ôu nr. 5675127.062018 2018 prin care
ne sobcitä emiterea avizului -de specialitate pentru intervenţia asnpn unui arbore
situat în vecinătatea imobilului nr, 25 din str. Tănava, precum şi Ia adresa domnului
Mandi Mohammed, înregistrată la RM.B cu nr. 1636989126.06.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nrS6?6127.0&2018 pńn care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamenwl str. ‘flrnava în dreptul
imobüului nr. 32, vă facem cunoscut că la veriâcarea efectuată pe. teren în data de
29.Q62018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 pňvind reglementarea şi

• administrarea spaţiulor verzi din intravilanul localităţflor, repubkcată, cu modiücările
i completăňle ulteńoare, H.C.G.M.B. nr. 3Ó4/2009 pńvind Normele de protecţie a
spaţiilor veni de p teńtońul Mimicipiului Bucureşti şi ILC.G.M.B. nr. 11412011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamennd străzii Tânzava, lateral dreapta imobil nr. 25:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® 2Ocm, h lOm - reducerea cu maximum lm din
— lungimea nmuńlor, în vederea degajăńi reţelei electrice stradale, a eliminării ňscului

de producere a pagubelor mateńale, de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile.
Defriare cu extŕagerea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale;
Aliníamentul străzii Târnava, lateral stânga acces irnobfl nr. 32: I

- l ex. Fraxinus sp. (frasin) (2) 4Ocm, h l 2m, prezină scorbură deschisă pe
trunchi si cilindru central ars.

Lucrările avizate se vor executa prin grija adniinistratomlui. legal al terenului
pe care se află arborii. in speţă A.DP. sector 1, evacuându-se masa lemnoasä pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

-
deteńorăńi construcţüţor din jur şi a reţelelor aeńene, asďel: - .

84. ena Bsabeta rwt 47. cod pcştM asmia. sector 5. Boan$L Ran&na

Td; 021 305 55.00
tpJÍwww.prtm
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-walemrea se va executa conform arŁ6pct 6 din Anen 1 la RC.G.M.B. nr.
304(2009 pűvind Normele de prbtécţie a spaţiäor venî & pe teńtoriul Municipiului
Bucureşti, în peńoada de repaus vegetaúv a arborilor (pńmävara4oamna), pentru a
nu § akctat echilibnů biologic al acestora (cu excepţia eliminăťü nmurilor uscate şi

e T Mnxeluaarecesepoateexeáitaînońcepeňoadăanwbii);
-

- deMşarea se va efectua, pentru evharea pmdnceńi de evenimente cu urmări
• nedoűte şi crearea condlţülor necesare plantărü de material dendrologic tânăit

Precim că ądministratowl legal al terenului este tăspůnzăţor de
supraveýierea execuţiei Iucrăxilor, siguranţa bunurűor- şi a persoanelor în zona
oper4imflor, iespectar aprevedeűlor avizului şi a telmologiei de execuţie a täierflor,

• în caz contrar aphcânduse sancţiuni conform' art 6, pa 8 din Anexa nr. 1 ia
HĽ.G.MB. nr. 304/2009. - -

Peiihu rejararea prejudiciului adus mediului, în cóinpensama irborelui avizat
pentru dehişaze1 conform H.CG.M.B. nr. 304(2009, avąi obHgă4ia pkntârü a 6 ex. -

arboń tineri cu balot de pământ circumfeńnţa truncbiului de 20-2Scm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
spede, în perioada optimă toamna anului 2018 — primăvara anului 2019, asďel : unul
în pasűla rămasă liberă ca urmare a defńşătii, iar cinci arbóń în pastilele goale ale
alirůamentului străzii Tâmavei, In situaţia în care în ahniament nu există pastile
übere, diferenţa de arboń se va planta în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza
sectomlui cu raspectarea prevedeńlor H.C.G.MB. nr. 114(2011 pńvínd amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiiior de aliniament

— La §nalizarea lucrărilor de plantare conf. ait9 alin.5 din Anexa 1 la
FLCflM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Diiecţia de Mediu din cadrul

• P.M.B, în vederea veńuicăňi îď teren a plarnărilor în compensare. ln caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. axt4 din acelaşi act normativ.

DeMşarea arborelui uscat avizat se-va face cu aplicarea preveđeńlor adresei
Direcüei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

•

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi
Toaktare — I ex.
Defr4are—lex.

s DIRECrQi ?XECUTIV, - - --

Sůńů)'saflanflN3PA - - - - - - -

Ins4Iš6naENACHE -

8d. RegtaEksabeia nr. 47. cod p3şW O513, sedor 5. Bucnţi. Ranâ,iia
Td:o2l3055&00it4016
hUpitww.r#nbco

s

Red-BLJ3exJJboiZOIR prtmnulavizakslposbtpcsiic-uIPMB
- • J & IUL B

hii pJv u pniti r'I n' ikíI iFpńuiariaĺđi rc n iidut I ia itcdi U!J t iJc arhun in c ‚nsiIi., whn i'c arji,ţr, j n çflfl uIIarQ itip . dai dc

- -—

-- -k



PRIMĂRIA MUNICIP1UĹUI BUCUREŞTI ą1ţ:ş,ý:z..

Direcţia de Mediu
. POMANIA

- ‚V4Z2*tSÄ3ÄTO aal

Nr56741163691W -..--

!&WLIB1 -

CĂTRE
— ADMIMSTflA DOMEPUUWI PUBHC SECTOR 1

— Bdu1 Po!igraĄei nrA, sector I

Sprşúinţă: ..

-D-na -

. *

Str . -

• :-
Referitor la adresa doamnei . ‚ înregisLratä la P.M.E cu 111.

1636910126.06.20t8 şi la Direcúa de Mediu cu nr. 5674/27.06.2018, prin caie ne
solicitä emiterea avizului de specialhate pentru intervenţia asupra arbońlor situai în
aliniamentul Str. Bauxitei în drepml imobflului cu nr. 13, vă facem cunoscut că la
veńficarea efecwată pe teren în data de 2906.2018, s-a inventariat unnătoml mateńal
dendwlogic pentru care, în confoműtate cu Legea nr. 24/2007 pńvind reglemenLarea şi
ádniinistnreä spaţülor verzi din inhavilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completăńle ulteńoare şi H.CG.M.E. nr. 304/2009 pńvind Normele de protecţie a
spaţiulor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: -.

Aliniamentul străzii Brnaitei, stânga-dreapta acces imobfl nr.13:
Redacerea cu 1/3 din volumului coronamentelor, cu aplicarea lűčrărilor. de

echilibrase a acéstora, în vederea eüminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor
la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina
ramurile tinere de la baza acestora (pńmul etaj de şarpante):

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) ® 4Ocm, h lOm
- 1 ex. THia sp. (tei) fZi 8Ocm, li 14m
Lucrăńle de toaletare avizate, se vor executa conform arL6 pct. 6 din Anexa l la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de . protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(pńmăvară-toamiiă) pentru a nu fi afectat echilibnđ biologic al acestuia (cu excepţia -

eliminârii ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă i
anului), prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, în speţă
AD.P. sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäile de acces, luându
se' măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării cons[mcţiilor şi a reţelelor
aedeńe din jur. - -.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuňlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, -

Bd Regina Esabeta nt 47, cod pcş*S 05C013, seórs, Bocuruşli. Rc.i*

TW: 021.3055500
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b -

respectarea prevederilor avizu!ui şi a tehnologiei de execuţie a tăieálOĘ în caz contrar
- apHcându-se sancţiuni confoxm art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr.

- 30412009. -

Pentru' reanalizarea şi so1uţionaka cewńii dvs. pńvind emiterěa avimlui de
specialitate privind defńşarea exemplaidďpentw că ‚p rupt gardu! de laýwdaţie şi a
ajuns !ajirndaţia casei" este necesar ca din să prezinte la Direcţia de
Mediu o expertizä a Miuistemlui Dezvoltărü Regionale şi Ađnűnistaţiei Publice
(MflRAY.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicůlar/tnrnchiul aI
arboreluiíarbońlor afectează strucwiade rezistenjă a imobiluluL Lista expexţflor
tehiúci atestaţi - Bucureşii - se poa' găsi pe site-al M.D,RkR
(www.mdr1sd/çonstructiiIatesţarj-1ehnico-profesionaIe/expert-tehnici).

- - Pentru pmblemele genemte de sistemul ndicular al arbońlor, soluţia tehnică
aptä legislativ este răzuirea rădăcinflor în hmitele. tehnice aplicate la momentul
refaceńi covorului asfaltic al trotuanilui süăzü.

Prezenwl aviz are termen de valabilitaie 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — 2 at

DIRECTOR EXECU%
Simona-Marirnw POPA

-n -•. -

(-zu
Ins/Şt4%istina ENACHE

- - -

.

- _:_

- r --

Red TW4 e.QJQO7JOIR prtzcmtul aviz a (asl p05131 p0 siic-uI P?tB
Ii piub I ií n-l llIl ilpd n Iari:LđI rct I l tIutt lia nit'I i j :t' í& arhoîi in Ĺ,ll%uI lJflJi' i IĘ artllIń I fl tnn uIttrc iłip pe dała dc -
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Referitor b adresa dvs. cu nr. 7968122.06.2018, înregistraţä la PflB cu nr.
1636636125.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5614126.06.2018, prin care ne nnsmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proptietmi privind emitez avimlui de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor siwaţi tn spaţiul verde al blocului 3 din str. Turda nr. 125,
vă facem cunoscu că la verificarea efectuată pe teren în data đe 29.062018, s-a inventariat
următorul mateńal dendralogic pentru care în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind
reglementarea şi adminisuarea spaţiilor veni din intravilanul Iocalităţilor, repubhcată, cu
modificările şi completările ukeńoare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 pdvind Nonuele de
protecţie a spaţiulor veni de pe teńtońul Municipiului Bucureşń, avizim:
Toaletare:
Spaţiul verdefaţă bloc:

Rtdiicerea cu maximum 1-1,Sm din lungimea ramuňlor care afectează faţada
blocului şi a celor pendule spre trowar, în vederea echilibrăńi comnamentelor şi eliminării
ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meleö nefavombile, eüminarea
nmuňlor uscate de b bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (pńmul
etaj de şarpante):

- 4 ex. Acer negundo (arţar) Ç$ 2Ocm, h lOm
-7 ex. Pmnus cerasifera (corcoduş) ® lOcm, h 6m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) l5cm, h 8m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 9$ l5cm, Ii 1O-12m
- 2 ex. Prunüs domesüca (prun) 9$ 5cm, Ii 4m
- 1 ex. Cydonia oblonga (gutui) 9$ 2Qcm, h 6m, înclinat 15° spre trotuar
- 2 ex. Pwnus sp. (piersic) 9$ 5cm, h 4m
- 3 ex. Ailanthus altissima (fa!s oţetar) 9) 15-3Ocm, h 1O-14m
- 1 ex. Prunus semtina (cireş negru) 9$ 4Ocm, li 8m

1

ex. Poputus pyamida1is (plop) 9$ 4Ocm, h 1 6m - eliminarea ramuńlor uscate şi
reducerea cu !A din înălţimea coronamentului (pjnä la nivelul superior aI etajului 4) pentru a
evita frângerea acestora la condiţu meteo nefavorahile;avâud în vedere vârsta înazntatä şt
esenţa slabă a lemnului speciei. . ..... —

—- .-
\. Jít7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DirecŞa de Meu ... -.

Nr.5614ţ1636636( &IULN .. . ..

e

CATRE
- -

- ADMINJSTRATM DOMENIULUI PUBUC SECTOR 1
B-dul PoligraĄei nrA, sector'

Spreşńinţă:- ....‘

Asociaţiá de Proprietari BI. 3 -
StĹ Turda nr. 125,sector L
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Spaţiul verde IwemI Uoc scam I: .3
Reducesea cu maximum ĘSm din.Iungimea ramuńlor care afectează fajada blocului -

şi a celor pendule spre aleea pietonalä, în vederea eliminării iiscuiui de &ângexe şi prăbuşire
a ramu or la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilorde fůrmme şi ecbilibnre a
coronamentelor şi ehminarea nmuúlor uscate de Ia bază, fără a se eflnńin nmuxile tinere
de1abanacestontmnIetajdeşarpante)

-leLTtüaspjtei)2OcIąhIO-I2m
..

-lex.MorusspĄdud)O4Ocm,hl2m
-

- 6 e Acer negundo şi platanoides (arţar şi paltin) O 5-l5cm, b 6-12m
-leLFnxiuussp.bimlpinal(frasin)04&m,hl4m
- 1 CL rntnlpa sp. (cata]pa) O AOcm, ii 8m

Spaţiul verde lateml bloc scara 5:
Reducerea cu maximum 15rn din Iungimea ramuńlor care afectează f2ţnătl blocului

•
- şi atelor pendule spre aleea pietonală, în vederea climinării riscului de kăngere şi prăbuşire

a ramurilor Ia condiţiî meteo nefavdrabile, cu aplicarea Iucrăńlor de formare şi ecbiübrare a
comnamentélor şi ebminarea nmuńlor úscate de Ia bazä, fără a se dimhn nmuńle tinere
de Ia baza aceston dm etaj de şarpante):

-lexąflhiaspjtei)Ol5cm,hI2m I

- 3 ex. Acer negndo (arţar) O 3Ocm, h 12m ‚ două dintre exempkw sunt inchnate
25° peste aleea pietonală - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu Ifl din Iungimea
ramuńlor pentru favońzarea verücalităţii coronamentelor

- l ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h lOn
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc:
— Ređucewa cu maximum I,5m din lungimea ramuňlor care-afectează faţada blocului

şia celor pendule spre cansabil, trotuar şi parcare, în vederea eliminării ńscului de fiîngere
şi prăbuşire a nmuňlor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de formare şi
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bażä, r-ă a se ehmina
nmuńle tinere de Ia baza acestora (pńmnl etaj de şarpante):

- 6 ex. Tilia sp. (tei) O IO-25cm, h 12m
--3 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) O 2Ocm, h 12m

- 6 ex. Pninus caasifen (corcoduş) O lOcm, h 4m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O l5cm, h IOm
- l ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 14m
- 5 ex. Acer negundo (arţar) O 40-45cm, h lO-12m (1 ex. tńtulpinal)
- I ecJuglans üigra (nuc) 0. 25cm h 1Om Tnclinat. ľ54spre.carosabiIuI sW. CIuj
-lex.Mowsspjdud)O4Ocm.h I2m

--.- -

Defriare cu extngerea rădădnUor: č - r

Spaţiul verde faţă blac dreapta acces scara 2:
- I .ex. Carya ovalś(nuc negru) O lOcm, h6rn, uscat 100% spńjinit în comnamentul

- I ex. Thujasp. (wia) O 4cm,h 7m uscat 80% rară aspect decoraüv
Spaţiul verde lawral bloc scara I

- l ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O Scm, h 3m, uscat 100%.
SpÍţiuI verde spate bloc:

- l ex. Cerasus vulgare (vişin) O lOcm, h 3m, uscat 100%.

arborelui vecin

Bd Pe4na Esabew nr 47 poştal Q&X)ia sey5, Snvi. Rwnäsiía
Td O21.J 55.00 rt 4016
htpJíw,ň.pnt.ro
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Lucrările avizate se vor executa pńn grija administxatonűui legal al terenului pe care
se află arboiiî. în speţă KD.P. sector 1, telefon 02113162516, cu acordul Asociaţiei de
propńétżri, evacuându-se masa lemnoasä penmz a nu bloca căile de acces, luându-se
măsnri de prevenire a acciđentelor sau- a deteűoxăňi consmicţiilor din jur şi a reţelebr
aeriene, astfel :‘

- toaletarea se va executa conformart6 pct. 6 din Anexa l la H.CG.M;B. nr.
30312009 privind Normele de protecţie a spa%iilor veni de pe tedtęńul Municipiului
Bucáreşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvan-toanna), pentru a nu -fl
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăňi ramurüor uscate şi frânte, -

lucnre ce se poate executa.îq orice peńoadä a anului);.
-

- dearea şi scoafneâ rădărinilor aiĎoâlor se vm- cxetifl paimi eviţarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiuilior pentru plantarea de material
dendmlogic tnär. -

Precizăm că adminisntorul legal al terenului este răspunzător de supravegberea
execuţiei iiicrărilor, siguranţa bunuňlo; şi a persoan1or în zoną openţiunilor, respectarea
prevederilor. avizului. şi a tehnologiei de execuţie a tăień]or, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pcL 8 diń Anexa nr. 1 Ia RCGMB. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, aveţi obHgaţia plantării a 4 ex. arboń tůnăr
o balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2&m (Ç4 trunchiului minimum
7cąi) şi înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018. -

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.CQM.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, în vederea

- veri&ării în teren a plantărilor în compensare, In caz conflr se vor aplica sancţiuni conf.
ariA din aceIaşi act normaüv.

Defńşarea arbońlor uscat avizaţi se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081128.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca dup& primirea avizului să îl aflşeze, în copie,
• la avizienl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înşúinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toale:are—Ó7ex.
Defrişare — 4 e.t uscate 80%-IOO%

DiRECTOR EXECUflĘ. -; . ... .

Simona-MaflanaPOPA
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tori Ĺ Ĺ

Referitor la adresa dvs. nr. 9267/21062018, inregistrată la P.M.B cu nr. 1636652125.062018
şi b Đirecţia de Mediu cu mt5612J2&062018,pňn care ne transmiteţi spre soluţionaw cererea
domnului -. de emitew a avinilui de specialitate pentm iniervenţia asupra arbotilor
situaţi în aliniamentul str. Panciu nr. 14, sector 1, Ia veńficawa efectuată pe teren în data de
29.06.2018, s-a inventariar unůătorul material dendrologic péntru care în confomiiiate cu Legea nr.
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor \reni din intnvilanul locahtăţilor. cu
modificările şi completătiłe ukeiioaxt şi H.CG.MS. nr: 304(2009 privind Normele de pmtecţie a

spaliilor verzi de pe tedtoriul Municîpiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentuž străzii Panciu, srânga acces imobi! nr.14, în vecinătatea intcrseciiei cu str. Ardeahđui:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) @ 40-6Ocm, h lO-12m - reducerea cu maximum 2m din
Iungimea nmuńlor pendule peste imobil şi carosabilele celor două artere de circulaţie auto, în
vcderea eliminăsii riscului de kăngere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavombile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibmm a coronamentelor şi clirninarea ramurilor uscate, fră a se eümina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şirpante). -

Lucrările de toalelare avizate, se vor executa conform art6 pct 6 din Anexa 1 la H.CG.M.B.
nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetaliv a wborelui (pňmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării nmuńlor uscate şi frânte, lucrare ce së poate executa în orice
peńoadä a anului), prin grija adnünistntonilui legal al terenului pe care se află arbomle, în speţ
A.D.P. sector 1, evacuându-se masa lemnoasä pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur $ a reţele!or aeńene.

Precizăm că propńetawl sau administratorul Iegal al terenului este răspunzätor de
supravegherea execu;iei lucrăâlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona opcraţiunilor,
respectarea prevedeńIorivizul $ ą tąmologiei de execuţie a tăieńlor, în-caz contrar aplicându-se

• sancţiuni conform art 6, pct 8 diaAnexa nr. 1 la H.C.G:M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.

• Toaletare— 7,ex.
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PRIMĂRIA MUNIC!PIULUI BUCUREŞTI i1

Directia de Mediu ..-. ‘.‘‘

ROMANIA
itis• UaI. 1$lÂ
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-CĂTRE
ADAHNIflRÂflA DOMENWLUI PUBUC SECTOR 1 -

B-dulPoügraJieinrA

Spreşüinţă, - ‘

D-na -

Referitor la adresa dvs. ‚ir. 7679104.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1631120/06.06.2018 şi la Direcúa de Mediu cu nr. 4816/07.06.2018, prin cam ne
tnnsmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Şamdei, în
dreptul imobüului nr. 103, la veriňcarea efectuată pe teren, în đata de 29.06.2018, s-a
inventariat următorul matedal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modiflcăńle şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de pmtecţie a spaţiilor verzi de pe teňtoňul Municipiului
Bucureşti şi H.CG.M.B. nr. 11412011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadml plantaţiüor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defriare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
AIiniamentzd sträzii Şaradei, între irnobilele cu nr. 101-103:

-1 ex Fraxinus sp. (frasin) Ç) óOcm h lOm, prezintă scorbură !a baza coletului,
cilindwl central putred şi urme mmeguş pmđus de acarieni.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, teL0213193258,
- 0213193253, cu aplicarea prevedeńlor adrvsei Direcţici de Mediu nr.6081128.07.2016,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie ą spaţiilor vett de -

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evaçuâjidu-s masa lemnoasă pentru a nu bloca

căile de acces, luându-se măsuń de prevenire a accideňtelor sau 1deteńoraręą

constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi crearea condiţiilor necesare plantărü de

mateńal dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbon tineri cu balot de pământ circumfennta trunchiului de 20-2Bcm (ś)
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţié de
specie, în peńoada opümă toamna anului 2018 — primăvara anului 2019, asďel : unuI

• tNr.4816f163112W
M

Od. Regina Ehabela nr. 47, cod poaJ 050013, sedcr5, Boc*nşS, Ranár
Tel: 021.305.5500
hUpJÍwInv.pmbm



• în pastila rnnçä Hberä ca urmare a defňărü, iar cinci aiboú în pastilełe goale ale
aliniamenwlui snzîi Şandei. bi situaţia în care în aliniament nu cxistă pasdle Ubere,
ďifererna de aiboń se va planta în żonele deficitare în vegetaţie de pe raza scctowlui,
cu respectarea prevedeńlor [LC.G.MS. nr. 114(2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stsadale đin cadmt plantaţülor de aliniament

La hnahnrea 1uczrUor de plantare conf. arŁ9 alia5 din Anexa 1 la RC.G.M.B.
nr. 30412009, aveţi obflgąţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml RM.B. în
vederea veńhcăňi• în teren a plantărilor în compensare., In caz contrar se vor aphca
sancţiuni wnf at4 din acelaşi act nonrnliv..

că administratornUpropńetarul legal al tearnlui este răspunzător de
supnvegherea execuţiei Iucrăńtor, privind respectarea prevedeńlor ävizuluit
respectarea whnologiei de execuţie a tăień1oi siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în
zona opetaţiunilor, în caz contrar aplicându-se śaflcţiwű cońform arL 6, pct 8 din
Anexanr. I IaItCG.M.B. nr. 30412009.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 áni de Ia data emiteńL
Defrişare —1 a

;r)

/

tocmil
ĺ

lnsp ĺ jĘnshna ENACHE

Bd flegina Esabeta iv. 47. codpcştalOsOQla, sector5. Bucseşt. Rom&ia
T:O2I.3 55XÇt4016
httpWwwwpm.m

:2

DIRECfOR EXECUTW,
Sünona-Mańana POPA

1 -

16fUt
Rcd. B P. 4exJIOO7.201S pitnmtul nviz a íosi posIat pc si(c-uL PMB
hup /ţ4t4. putl lIr!Li;I itwttuţii, tiIiir, iîi cIu)%tIIt1njIvir ;tll,Lifl in tnniiIl;,rt php, pc data dć



n
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI. BUCUREŞTI -n:7

IĘCak1 •:- : 3:
\EIIJ Direcţia de Mediu -

- POMANIA
— —

— rşnt ţAÄtns .cuniA

—

CÄTRĘ
ADSUSWAfl4 DOMENIULW PUBLIC SECWRi -

B-dui Poügraüei nr.4, sector 1 - -. .
- -

Spre ş6Jsflä:
AsavWia de pmpdetad bL 16.1 -

Str SMukůa 1-3,sa 1%3, sector 1 . --

Refeńtoŕ Ia adresa dvs. nr.7974119.O&2016 Tnregistrată Iá P.M.B ću nr. 1635566 din
21.062018 şi Ja Direcţia de Međiu cu nr. 5446/22.062018, prin care ne sotichă emiterea
avízuiui de spěciaiitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent bI.16J
din Str. Siriului nri -3, bI.1 6J, seötor 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
26.062018, a tost inventwiat următorul material denđrologic peptru cam, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalitäţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiuior verzi de pe teritońui Municipiului BucureşH, avizânt
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1 şI Iateral dreapta-stänga str. Avionului nr.35:

Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mai dknensiuni, vederea eliminării
dscului de despńnđere. frângere şi prăbuşire a ramurilor la conďiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrănlor de echikbrare şi eliminarea ramujilor uscate, fără a se elínina cete tinere de
Iabazaacestomla -

- 1 wc Pwnus sp. (cămoduş) @ 3Ocm, li 6m, Tncllnaf ła 10° spre atee;
2 ex. Jugbns sp. (nuc) O 25-3Ocm, h 6-Bm, inchnate Ia .16-20° spre aiee.
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentuiui, vederea echitrăňi,âeliminării dscului

de despńnđere, frângere şI prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramudlor uscate, tără a se eümina cele tinere đe la baza acestuia Ia

- 1 ex. PnEus sp. (coitoduş) 35cm, h 6m, inclinat la 25° spre camsabil
Degajare faţađă bloc, reducerea cu cca. 1-1 •5m din lungimea ramuňlor orientate spre

carosabiValee cu degajare faţadă bloc (dupa caz), în vederea eliminăńi dscului de frângere şi
prăbuşire a mmurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamenteior şI eHminarea ramuhlor uscatela: rr -

- 5 ex. Pmnussp-(comoduş) e 20-2Bcm, li 5-7m,
- 1 ex,UIniussp.(ulm)®45cm,h'll m. .

Spafiulverdefaţăblocsc.2,strSkiuluinr.1: .

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenţului, in. vederea eliminăn riscului de -

desprindere arpante ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarąa Iucrăńlor de. echilibrare a.
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscatë )a: .- . . -

- 1 e Robiniasp. (salcâm) @ 3Scm, h 13m .. ‚.-‚ -‚.1 -

Degare

faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca 1-1,5m din lungimea. ramuńIor .-

odentate spre trotuar (după caz), în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a j
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor
şI eliminarea ramurilor uscate la:

- 6 ex. Pwnus sp (corcoduş) e 20-3Ocm, h 4-5m; .

r — 1 ex.liliasp.(tei)e35cm,h llm. . — .. .. --.-

Aliniament slmdal faţă bloc sc. 2 Iaieral stânga: -..--- . . -

Bd Rginaate(a ‚z 47. cocl p1O5J13. sec?cr5, Buanşt. Rcmânla

TetO2I5a
httpiiwwwFTtm



Reducerea cu 114 a volumiiui coronamentelor de mai dimensiuni, în vederea
echUibrării, a eľuninării ňscutui de desprindere. frăngere şi prăbuşire a ramuńlor la conď@ meteo
n&avorable şi elkninarea ramuror uscate, fără a se eĺuBina cele tinere de Ia baza acestos 1a

-1 a Pwnus sp (corcoduş) S 35an. h &n - innat Ia 25' spre carosa*
-3exAcersp.(arţar)O4Ecm,hl3m,dezeđiäbmwsprecarosabiL

Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea raiunilor orientate spre camsabiĘ cu apľcama
Iucrăńlor de ecNlibrare a coronamentelor si eknbiarea mmurUor uscate la: -

- lex.Juglanssp.(nuc)O3Oaii.h7m . . -

SpajJuĺ verde bţá blocsa 3i1ateraIdreaptaf -

Degajare Éaţadă bloc, reducema ai lm ái lungimea ramudlor crientate spre
tiotuarÍalee, Tn vederea eliminădi dsculul de hângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia ccxiđiţii meteo
netavombile, cu aplicarea Iucrărilor de echllbraxe a comnamentelor şi eliminarea mmurilor

uscateI - -

- 2 ex. Salix sp (salcie) e SOcm, h 13m - - - .--- -

- 1 ac Cemsus vulgare (vişin) o 3Oan, h & -

• SpaŞuI verde spate bloc — -

Reduceréa cu 114 a iriălţimîi- coronamentuiui, jn vedeŕea eliininăńi dscului de -

• đespdndere, frăngere şi prăbuşire a i-amt.dor Ia conđiţiî meteo nefävorabile şi elimînaiea
ramuńlor uscate, tără a se elimina cele tinere de Ia baza aceśtulala;

-H 1 ex. Populus pyramidalis (plop pirarnidal ) O4Scm. h -15m
Dega]are faţadă, reducerea cu cca 1-1,5m din Iungimea ramudlor ońentate spre

ale&pamare (dupa caz) i, în vederea elkninăjii iiscului de trängere şi prăbuşire a mmunlor Ia
conďrţü meteo.nefavorabile, cu apficarea Iucrăriior de ediilibrare a coronamenteîoŕ şi eliminajea
ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Acer

p.

(arţar) O 35cm, h lOm;
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm;h lOm;
- 1 ex..Mowssp(dud)O3Oan,hlOm
- 1 ex. Koelreuteňa O 2Ocm, Ii Sm

Lucrăńłe de toaletare avizate, se vor executa conform art•6 pct. 6 din Mexa 1 Ia
H.CÁłM.B. nr. 30412009 privinđ Nouneie Je protecţie a spaţiitor verzi de pe teńtońul
MunicIpiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońi (primavara-toamna) pentru a nu
fi afectat ećhilibwl biologic aI acestora (cu excepţja eliminăńi mmurilor uscale şi frânte, Iucram
ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de próprietaxi, prin grija
propńetarului sau administratowlui Iegal aI tereńului pe care se afIâ arbońi — ADP sector 1.
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenim
a accidentelor sau a deteńorării constwcţülor din jur, a reţeletor aeriene şi a autotudsmelor de
pe carosabil.

Preclzăm că propńetawl sau ađministratowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tălehlor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conlorm art. 6, pd 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afişeze,Jn copie, Ia
avWewl blocului sau într-uđ Ioczibiţpent innţarea tuturor IocatadloC -

• - Prezentul az are termsn đe v&abilitate 2 ani de Ia data emheri -

Toaletare —31 ex.

— .: — r

DIRECTOR EXEC(flIV

Simona-Madana-POPA

-
!ntocmít Insp TudPUIW09 072018

-‚ Ret.BU4exiVg.07.2018 - r... .
. ĺ'prezentul avt.z a fost poslat pe sil&W P -‚ 15. I U LhtlpjĄwjw.cmb.r&insli!utiifońmpriaîditectlf - lňth'awize aibcţi ki çonsuIĺarWpvze arbori In consutarechp, pe data de

Gd. Rena Elisaba nr 47. ccd O513, sodor 5, Btse. Rräsa
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ŔOMÂN IA
1114 ?3I

Spre şliinţă:
Asociaţia deprpprietań 17, Str. Peceteinr.5, bLlP sector 1
Đomnujuj ..‚‘ -

E-m&:

Referitor la adresa domnului inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1635232
din 20.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5416121.06.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentrďintezvenţia asupra wbonlor situaţi în spaţiul verde din spatele
bl.17 din str. Pecetei nr. 5, sector 1, la verifIcarea efectuată pe teren, în đata de 26.06.2018.
a fost inventańat următonil mateńal dendmlogic pentru care1 in conformitate cu Legea nr.
2412007 privind reglementama şi administmrea spaţiibr verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcările şi completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele đe
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 a volumului. comnamentului în vederea echilibrădi, a eliminărü
riscului de đespńndere, frângere şi prăbişire a ramurilor Ia conditji metéö nefavorabile şi
eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negunđo (arţar) e 3Ocm, h lOm — inclinat la 25° spre alee zonă parc
prezintă risc de dezrădăcinare.

Eliminarea etajelor inferioare uscate din comnamente cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare Ia:

- 4 ex. Abies sp (brad) O 30-35cm, h 13m
Eliminarea ramuňlor .uscate, cu aplicárea iucrăńior de echHibrare a coronameqtelor)

la: -

- 1 ex. Cörasus avium (cire) O 3Qcm, h Sm; 7
•

- 1 ex. Syńnga sp. (iiliac) C 2Ocm, h 5m; . —

-
- 1 ex. Malus sp. (măr) e 3Ocm, h8m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conŕorm art.6 pct. 6 din Anexa 1 1a

H.C.G.M.B. nr; 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońior (primavara-toamna)
peniw a nu fi aĺectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramunlor uscate şi
fränte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului)1cu acorđul AsociaVei de
proprietari, prin gńja proprietawlui sau administratowlui tegal al terenului pe care se află
arbońi — ADP sector I evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
luându-se mäsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur i a
reţeielor aeriene.

Od. Rena Elsabeţa rz 47, cvd poşld 05W13, sedor 5, BLOiroŞi, Ranâna

Tc1021,3O556.X
htlpilwww.pmbzo
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Precizăm că pmpôebwl sau administratoml Iegal al terernĂii este săsptnzător de
supravegherea exeoitjei IucrărUor, siguranţa bunuńlor şi a penoanelor in zona
operaţiuńilor, rnspectaxea prevedeňlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierllor, în caz
contrar aplicăndu-se sancţiuni conform arŁ 6, pct 8 din AneÝa ňr.. 1 b FLC.G.M.B. nr.
304/2009.

Totodată vă wgăm să Iuaţi măsuri pentru tundeita gardului viuapaiţinând speciUor
Ugustrum (kmn călnesc) şi Sydnga (!emn câinesé) care delimitează sp4ul verde dîn
spatele blocu)u11 cam este o Iucmre de intreţinere curentă (de câte ori ęste nevoie).

Dacă în următoaréa perioadă, apar modificări în starea de veibcaRate, a aibonlor
(datomtă pioiiW ďin dtkíia weme) vă rugăm să reveniţi puncüiál cu sobcžtare (spede.
Iócalizaçe) în vederea emiteiii avku!ui de specialitale.

Asociaţia de propietaii n obligaţia, ca după prĺmirea avizukî să II állşeze, îi copie,
Ia avWewl blocului sau intr-un Ioc vizibiI pentru înştiinţareá tuturor Iocatanlor..

Prezeritul aviz am termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiteii.
Toaletare — 8a

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Ma iana POPA

4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DirecUa.de Mediu .

ROMANIA

• - -

CĂTRE
ADMJMSTR477A DOMEN!ULW PUBLIC SECTOR 1

B-&d PoligrnĄei nrA, sector
t.-t 1 - -

Spre ştiinţä:
D-na

- str. - -

Referitor la adresa dvs. cu nr. 8418/08.06.2018, înregistrală la P.M.B cu nr.
1633085/13.06.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 5092/14.06.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei ‘ ‚ privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń siwaţi în aliniamentul slr. Çonstanlin
Stere în drepwI imobüului cu nr. 36, dupä veńuicarea efectuată pe temn, în data de
29.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 pńvihd wglemenwrea şi
administrarea spaüulor veni din intravilanul localităţi]or, republicată, cu modiücările şi
completările ukeňoare, RC.G.M.B. nr. 304/2009 .pńvind Nonnele de protecţie a
spaţiflor verzi ąe pe teritońul Murűcipiului Bucureşti şi. H.C&M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiulor. de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişare eu extragerea rădăcinilor i pästrarea alveolelor stndale:
Aliniament strada Constantin Stere, stânga acces imobil 36-40:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) Ç 35-4Ocm, h 3m ‚ uscate lOO%, rarä comnamente
şi valoare estetieă. ..

Lucrarea de defńşare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii dę_
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţifloŕ ‘necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija administratorului legal al te}enului pe care se aüă, arbońi,
în speţă A.D.P sector 1, e4acuându-se masa lemnoasä pentru a nu bloca căile de acces, ----1;

luându-se măsuri de prevenire a accidenteor sau a deteńorării constmcţiilor şi a
reţelelor aeńene din jur. - ‘. —

Prećizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrärilor, pńvind: respectarea prevedeńlor avizului1 siguranţa bunudlor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009.

Nr. 5092/1633085!

Bd. Rena Eisabela rw. 47, ccd poşM aiass,BnseşS. RaTânia

Td;021105sSOO
- hUpinw,pTlb.rc •



Pentru refacerea fonđului-vegetaĺ, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentw
deňişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304I20O9 ave!i obllgaţia plantăńi a 2ex. arbori
tineri cu balot de pământ drcumfedna timdiiului de 20-2Scm (0 trunchiului
minimun lcm) şi înălűme corespunzătoare diamdndui în funcţie de spede, în
peńoadaopúmă de plantare toanma anului 2018, în pasúkle rämase hbere ca urmare.a
deflişărü.

ta finalizarea Iucrărüor de plantare cdnf a9 alini din Anexa 1 la RC.G.M.B.
nr. 30412009, aveţi obHgaţia de a anunţa Direcţia & Mediu din cadM P.M.B., în
vednea-veňűrărifln teren, In caz contmrŚe v& aphca sąncţhmi cot art 4 din acelaşi
act nomiativ. -

Prezenmĺ aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ja data emiteńî.
Defr4are —2 at arbori uscaţi 100%

J L
Red 8Li3 cxljô.07201H - pnzvniul aviz a tasi posiai pc siw ul PMB

-

Iinp II.vot pi..łi ‚‚w,ji ii.:,riiiui-zdtIiittuj/tI,wtti, ţucđiuia' i,ç irls,ri in cttnuIitrt/;ti,i aďhvri çt,nLIIIaIe hp pc data dc

Bd. Rena Elsabeia m47, cod po 050013. sector 5. Burureşđ. Ranna
îa 021305.55.00 tt 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilţz;
Direcba de Mediu - - -

-

-

ROMANIA
t tTflDlI ui7cca.iMflsů

1 WŁ 7018 ..:
-

CĂTRE
ADMINZSTRAJ1Â DOMENJULW PUBUC SECrOR 1

B-du! Poligraýei nr.4, .y&tör 1

Śpreştiinţă:
Ásodaţia de Proprietari BI. 8 -

Şos. Nicolae Tiwlescu nr. 95-103, sector l

Rekritor Ia adresa dvs. cu nr. 7844/08.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1633089/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5090114.06.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari bl, 8 privind emiterea
avinlui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul
verde aferent biocului 8 din Şos. Nicolae Titulescu nr. 95-103, vă facem cunosGut că Ia
veńücarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, în conformitate cu Legea nr.
2112007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocahtăţilor, repubhcată, cu modificările şi ‘completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
30412009 pdvind Normele de protecţie a spaţiulor veni de pe teritońul Municipiului
Bucureşú. aăm:
Toaletare: * -

Spaţiul verdefaţă bloc între scara 1 şi 2:
- 2 ex. Fnxinus sp. (frasin) 12) 20-25cm, h 1Dm, coronamentele înclinate l5C spre

carosabil - reducerea cu maximum lm din lungimea ramuńlor pendule peste carosabil,
în vederea echilibrărü coronamentelor şi favorizăiii creşterii verticale a
coronamentelor, a eliminării riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor
Ia condiţii rneteo aefavorabik, preÇum şi elimirarea ramu Ior uscate
DefrĘare cÚätragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă b!oc, stânga acces scara A -. .

-lex.Ulmus sp.(ulm)®3Ocm,hl2m,uscatlo0%-
•

•: Lucrăůle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe
care se află arbońi ‚ în speţă A.D.P. sector 1, cu acordul Asociaţiei de propňetari,
evacuându-se masa Iemnoasä pentru a nu bloca cäile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteńorădi constnicţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
asďel:

- ;‘
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului

5d Re*u Eiste8 nr. 47, cođpcjtla5c.G13, seóar5, Buajreşd. Rarkifa

Td tmi.s.m
hflpiMwwpmb io

Nr. 509011633089/



Bucureşü, în perioada de rępaus vegetańv a arbońior{pńmăvaraąbanwa), penlni a nu
fi afectat échilibml biologic al acestorá (cu excepţia eliminăńi raąłurflor uscate şi
frânte,Iucrarecesepoawexeanînońcëpeńoidăaanului);

-

defńşarea se va efecwa, pentru evitmea produceńi de evenimente cu wmäri
nedoűte şi crearea conđiţiHor neeesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

-- Psecizăm că propńeĺanű saű adminktratonil legal al terenului este rspmuător
de supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguraia bufluńlor şi á persoanelor în zona
opemţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie á tăieńlor
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr, ţ la
RCGJvLB. nr. 30412009.

Pentru ‘refacerea fondului vegeia], nompenstra arborelui uscat aviz& pentru
• defrişare, conform H.CG.MB. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării alWi arbore

tînăr cu balot de pămânĘ drcumfeńnśą tnrnchiúlui de 20-2Scm (0 trunchiului

--

mii imum lcm) şiînălţime conspunžütoare diametrului în fnneţie de spede, în
- perioada opúmä toamna anului 2018, în spaţiul verde aferent blocului de b adresasus

mentionată, respectând distanţa reglementară faţă de clădiű şi rçţele de utilităţi
La finalizarea lucrărHor de plantare conĹ art9 afln.5 din Anexa l la H.CflM.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anuuţa DiĘecţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veńflcădi în teren a plantăňlor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancúuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Defńarea aiborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei
Direcüei de Mediu nr. 608t12&0L20l6.

Asociaţia de propńeiari are obligaţia, ea după primirea avizului să îl afişeze, în
• copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarüor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aiň.dë Ia data emiteńi.
Toaleiare — 2 a arboń
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Sůnona-Mariana POPA

-
-- Ihtocírnt - -

- Insp ŞŢsrmxinaENAcHEĺĺoccnoţ.

Red- BU4 c.r4007.30!8. pummwl aviza íosI poslaI psilc ul PMB _•••
!üL 1
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞTI 11;ţ:;

ŔOMÂNIA
*‚I ‚m, ţiAia..

-. CĂTRĘ ..

ADMIMSTRATIA DOMENIULW PUBÜC-SECFOR 1
B-dul PoligraĄei nr.4, sector 1 - .

Spreşűinţă: -

DL
Str. -

Referitor la adresa dvs. cu nr. 7797108.06.2018, înregistrată la P.M.B cu
1633226/13.06.2018 şi ia Direcđa de Mediu cu nr. 5086/14.06.2018, prin cam ne
înaîntaţi spre soluţionare cererea domnului transmisă pńn e-mail, privind
emiteňi avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor siwaţi în
&iniamentul str. Vasile Ghergheł, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe
teren în data de 29.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiulor verzi din intravüanul localităţilor, repubHcată,
cu mođiflcăňle şi cornpletärüe ulteńoam, H.C.G.M.B. 0ľ. 304/2009 pńvind Nonnele
de protecţie a spaţiilor Veni de pe teńtodul Municipiului Bucureti şi H.C.G.IvĹB. nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadm'1 plantaţülor
de aliniament din Municipiul Bucureşű; avizărn:
Defriare cu extragerea ršdădnjjor şi păstrarea alveolelor stradale:
Aliniament strada Vasile Gherghei - dreapta acces inwbil nń 928:

- 1 ex. Carpinus sp. (carpen) $ 2Scm, h lOm, pe truncbi la înălţimea de lm
prezintă cüindml central cu găuri de acarieni, în peńcol de prăbuşire.
Aliniament strada Vasile Gherghel - dreapta acces imobil nr. 107:

- t ex. Tma sp. (tei) $ 4Ucm, h 12m, prezintă scorbură deschisä 1a baza coletului
pŕin céšćobservă1isa cilindrulüicëntral, înpericól de prăbuşire.

Lucrarerde defńşare avizată, se va efectua, pentru •evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de material
dendrologic tânâr, prin grija A.D.P. sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bJoca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorărä
constwcţiilordiňjüťşiareţeleloraeňene. :.

Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, pńvind; respectarea prevedeńlor avizului, siguranţa bunurilor şi a

DirecUa de Mediu

Nr. 5086/1633226/
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persoanelor în zoaa opeiaţiuni!or, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pcL 8 din Anexa nr.. I Ia RCXLM.B. nr. 30412009.

Penhu wkcerea fondului vegetal, în çompensazea axboúlor avizaii pentm
defńşare, conform RCG.M.B. nr. 304/2009, aved obligańa plantărü a 12 ex. áŕbori
§ned cu balot de pümân( drcumfeńnţa trunchiului de 20-2San (0 tnmchiului
minimum 7cm) şi înăIţîme corespunzătoaie diametrului în funcţie de spede, în
perioada optimä toamna anului 2018 — pńmăvara anuluî 2019, astkl doi arboń în
pastilele rămase Iibere ca urmare a deMşăňi, iar zece aibori în pastilele goalé aIe
aliniamenttdjń străzii Vasfle Gherghel, In situaţia în cam în aliniament nu există pasúle
libcre, diferenţu de arboń se va plaxita în zonele dchcitare în vegetaie de pe raza
sectowlui, cu respectarea prevederiîor ILC.&M.B. nr. 11412011 privind amenajarea şi

- înlreúneiea alveolelor sndale din cadmlpiantaţülor de alhúameit
La Enabzarta lucřăiilor de plaMare conf. att9 alini din Antxa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 30412009, aveţi obhgaţía de a anunta Direcţia de Mediu din cadml RM.B., în
vederea veúflcănü în teren, In caz contrar şe yor aplica sancţiuni ćonL art 4 din acelaşi
act normaúv.

Prezenwl aviz are termen de valahiütate 2 ani de Ia data emkeńi.
Defrişare — 2 a

“IqWcmit
insp.Ç%ristina ENACHE

1 ..

-1 -

- — .--.-ý
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 .;;ţ.:.s

ŔOMÂNIA
IOIS-2018 I SÁPBĂTOPLM MPDEUNÁ

Nr. 2595, 3534/1613703, 1622966/ 26. IUL. 2010

CĂTR E,
SC HERASTRAU NORD SA
Str. Academiei nr.7, sector 1

Spre tiinţă,
DI

Referitor Ia adresa dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B cuO nr.1613703/05.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2595/10.04.2018, cu
completările înregistate Ia PMB cu nr.1622966!10.05.2018 i Ia DM cu
n.3534/1 1 .05.2018, prin care solicita emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor care afecteaza reteaua de canalizare, situaţi în
curtea imobilului nr.29, str. Roma, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor: cf. Adresei Firmei
Curte imobU nr.9 str. Roma, spate clădire

-1 ex Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm h 15m, amplasat Ia cca 0,5m de clădire i
Iipit de gura de acces Ia canalizare, a fisurat i dislocat bordura de protecţie a

O clădirii i a afectat buna funcţionare a reţelei de canalizare.
Curte imobU nr.9 str. Roma, Iateral dreapta acces

-1 ex Morus sp. (dud) O 3Ocm h 13m, amplasat Ia cca 0,8m de gura de
acces Ia canalizare a imobilului vecin afecteaza buna funcţionare a reţelei de
canalizare.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, prin grija administratoruluiĺproprietarului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Direcţia de Mediu

Bd. RegLna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, soclor 5, Bucureşti, România
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Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelör în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi ( )
obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de
specie, în curtea imobilului sus menţionat sau în alte unităţi pe care Ie aveţi în
administrare, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primavara
anului 2019).

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU.

%& 5ex./.201 8 C

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/!wiw pmbrouinstitutiuprimaria!directi/direcua me&uiavize arborí in consultare/avize arboń in consuttarephp, pe data de

Ý
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Direcţia de Mediu
ROMANIA
llS :nlg SÁPSATCnIM IMPPEUNÁ

26. WL. 11B

CĂTRE,
Ministerul Apărării Naţionale

UM 02472 Bucuresti
Str. Izvor nr.9-11, sector 5

Spre tiinţă,
ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

( str. Grigore Cobălcescu nr.1, sector 1)

Referitor la adresa ADP sector 1 nr.5550/24.04.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1620379/02.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.3232/03.05.2018 prin care ne transmite spre soluţionare cererea dvs. de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului nr.1, str. Grigore Cobălcescu, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri i degajării acoperiuIui clădirii.
Curte, faţă clădire, Iateral dreapta acces, adiacent parcare, Iângă gard spre
trotuar:

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 4Ocm, h 15m
Curte, spate clădire:

- 2 ex Ulmus sp (ulm) O 30-8Ocm, h 14m
Curte, Iateral dreapta clădire:

- 1 ex Ailanthus altissima (oţetar) O 3Ocm, h 13m
Curte, ĺateraĺ dreapta clădire Iângă gard spre trotuar:

- 1 exMorus sp (dud) O lOOcm, h 14m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru

Nr. 3232/1620379/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector

ť; Jd
Luminiţa CRISTESCU.

‘ĆLĹ
Qex./2018

prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
http/ĺwww pmb.ro!institutii/primań&directÉí!directia mediu!avize arborijn _consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu
iI c;%;;
ŔOMÂN IA
l9l8 20161 SÁOBÂTOOIIA ÎMPOEUNÁ

Nr. 4296116271571 26 WiL î1ü

01. “

CĂTR E,

Str. r. . -‚ sector 1

( str. General Dona nr; ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1627157/23.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4296!24.05.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului nr. str. General Dona, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr ‚ str. General Dona, Iateral dreapta acces, spre imobUul nr

- 1 ex Betula pendule(mesteacăn) O 3Ocm, h 13m, uscat 70% —

reducerea cu 1/2 din înălţimea arpanteIor viabile ęi eliminarea arpantei
uscată 100% I a ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului

(Ď Iegai aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poşta 050013, sector 5, Bucureştt, România

Tet: 021.305,5500
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Avînd în vedere că nu se cunoate proprietarul imobilului nr.12, în scopul
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin prăbuirea ramurilor,
cf. Cod Civil art 612, 613 c administratorulĺproprietarul ĺegalaĺterenului
afectat de arbore (imobu nr. 10) poate intewenii asupra acestuia, prin
reducerea ramurUor ce se intind peste proprietatea saş.

Precizam ca PMB Direcţia de Mediu a solicitat Direcţiei Taxe i Impozite
sector 1, declinarea identităţii proprietarului imobilului nr.12, în scopul
materializarii in teren a lucrarii avizate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit lnspector

7

Luminiţa CRISTESCU.
4ex.1201 8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://wvwpmb.ro!instituliVprimaria/directiiĺďrecta mediu/avize arborijn_consultare/avizearbori, in, consultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .jlţ7....:.::•

Direcţia de Mediu
1918 2OOł5ÄPSÁTCPiM MPflEUNĂ

Nr. 4723I163O689I.1J.Â )Y...2O18

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sector 1
BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
- S.C. NGR ASSET S.R.L.
BId. Theodor Pallady nr. ‚ bI. I •‚ Corp [ Int. ‚ Et. Cam. 4, Sector 3, Bucuresti

Referitor Ia petiţia S.C. NGR ASSET S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1630689/05.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4723/06.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament din CaL Floreasca nr. 111-113, Sector 1, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009,
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i ale
H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
CaI. Floreasca nr. 111-113, aliniamentstradal:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-30 cm, H 8-10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiü meteo nefavorabile şi eliminarea

Q ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, H 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echibbrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea
ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
CaI. Floreasca nr. 111-113, aliniament stradal:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 80 cm, H 14 m, cu scorbură Ia bază. scorbură profundă pe
trunchi, cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 1, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, tuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
detrişŘre, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori
în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se ()
execută defrişarea sau în imediata apropriere a acesteia (aliniamente/spaţii verzi aferente
blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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 teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru lucrările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 2 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

c
( ( «-ş Intocmit,

insp. Florentina POPESCU

Aed. S.B. 7 e. 12.07.2018
— prezentul aviz arost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Eiisabeta nr, 47, cod poşal 050013. sectcr 5. Bucureşti, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu ŔOMÂNIA

lDlO 20111 SÁPOATOPIM IMPPEUNÁ

Nr.4813I1631127I5318/1G34442Í1......2O18

Către:
- Administraţia Domeniului Pubiic Sector 1
Bld. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
- Asociaţia đe Proprietari BIoc C2 — Administrator'
Str Dr. Iacob Feiix nr. 41 Sector 1, Bucuresti

Áeferitor Ia adreseie ADPS1 nr 7137/04.06.2018 i nr. 8018/14.06.2018, înregistrate
Ia r.M.B. cu nr 1631127/06.06.2018 i nr. 1634442/18.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.
4813/07.06.2018 ş nr. 5318/19.06.2018, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate
pentw intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde aferent blocului C2 din Str. Dr
Iacob Felix nr. 41, Sector 1, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu
modificările şi compIetăriie ulterioare, ş ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronament&or de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi ebminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Dr. iacob Felix nr. 41, 1,1. C2, Iateral scara 4:

- 1 ex. Morus sp. (dud) tritulpinal O 10-20 cm, H 10-11 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, H 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 30-40 cm, H 14-16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelorde mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, faţă scara 4:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 10 m
- 1 ex. Frunus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Sahx sp. (salcie) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, H 1Dm
- 1 ex. Acer sp. (artar) 030 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) 020 cm, H 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) o 35-60 cm, H 12-14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
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riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea
ramuriĺor usca te, degajarea cablurflor electrice
Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, faţă scara 3:

- 1 ex. TiIia sp. (tei) 030 cm, H 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) 030 cm, H 12 m

Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, faţă scara 2:
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, H 1O m - Reducerea cu 1!2 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărflor de echilibrare în vederea ehminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cablurUor electrice
Str. Dr Iacob Felix nr. 41, bI. C2, faţă scara 1:

- 6 ex. pomi fructiferi 0 20-30 cm, H 8-10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 20-30 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 25-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal 0 30-35 cm, H 12-14 m - Eliminarea trunchiuluiavând CO 35 cm, H 12 m, cu scorbură Ia zona de inserţie
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 030 cm, H 10 m

Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, spate bloc:
- 3 ex. pomi fructiferi O 15-20 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, H 12 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 20-25 cm, H 10 m
- 1 ex. Albizia juiibrissin (arbore de mătase) 0 20 cm, H 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi 0 15-20 cm, H 7-8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 60 cm, H 10 m- Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărä
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, parcare spate bloc:

- 8 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) O 15-25 cm, H 7-10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, vis-a-vis de intrarea în scara 4:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, H 10 uscat 100%
Str Dr Iacob Felix nr 41, bI. C2, faţă scara 3:

- 1 ex. Cataipa sp. (catalpa) 0 30 cm1 H 10 m, cu scorbură Ia bază, cilindul central
Iipsă
Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bI. C2, spate bloc:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 5 cm, H 4 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului, Primăria
Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
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măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibruI biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pńvind:
respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
sďsancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori
uscaţi, raport de planta Ie 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum
7 cm şi înălţime cores nzătoare diametrului în funcţie de specie, după extragerea
sistemului radicular aI arborilor, în Iocaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă
optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea cetor 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 teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi pentru Iucrăhle de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 51 ex.
Defrişare - 3 ex.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU

Jlij yRed. S.B. 7 ex. 1207.2018
— prezentu aviz afost pastat pe site- ul FMB.

pe data de
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Directia de Mediu Ę
I ROMANIA

151520181 SÂOBĂTOOIM iMPDEU'JĂ

26. IUL 2ľ1B

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

B-dul Poligraüei nr. 4, Sectonil 1

Spre tiinţă
Firma
B-dul nr ‚ intrarea ‚ Sector I

(str. Parcului nr. 84, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1631114/06.06.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 4820/07.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Firmei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent din faţa intrării în
ROMEXPO din str Parcului nr. 84, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 11.07.2018, s-a inventańat următoml material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spa;iilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcăńle i completările ukeńoare
i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde dreapta acces ROMEXPO intra rea D:

Reducerea cu maxim 1-l,5m din lungimea ramurilor pendule spre trotuar,
parcare ş carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare a
coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de arpante):

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 25cm, h lOm
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O l5cm, h 6m
- 1 ex. Populus canadensis (plop) ® 6Ocm, h 14-16m - eliminarea ramurilor

uscate i reducerea cu % din înălţimea coronamentului (până la nivelul de minimum
lOm) pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată ş esenţa slabă a lemnului speciei.

Nr. 4820/1631114/
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TeI: 021.305.5500
htlp://www.pmb.ro



Lucrarea de toaletare avizată se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
Ia RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia
eliminăńi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului) prin grija A.D.P. sector 1, evacuându-se masa Ienmoasă pentru a nu bloca
cäile de acces, kându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal M terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor,
privind; respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare— Sex.

DIRECTOR EXECURV,
Si,nona-Mariana POPA

II -. ł

1' nnit
I1lsp ENA CHE

1! •ţţ
J

Rťd E.C. / 4 ex. — P072018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
I/www piiil rII/in.ciIllIiI/[lrilIlarIaRI(wcIIĺĺdiwLtia ii.tl't flh/C Llb()d ‚fl CUfltIII3ICkjţj/L tiliüii ifl t(,ilUltirL 11111), pe data dc
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ROMÂNIA
1918 2018' SÂRBĂTDRIM IMPREUNÄ

Nr. 4858í16314OO/....L......j.2O18

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- DIui Sergiu Guinea
Bid. Aviatorilor nr. 3, Sector 1, Bucuresti
sergiu @foreverliving.ro

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 8182!05.06.2018, înregistrată Ía P.M.B. cu nr.
‘.-‘ 1631400/07.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 4858/08.06.2018, prin care se sohcită

emiterea avizului de speciaľtate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în ahniamentul
stradai din BId. Aviatorilor nr. 3, Sector 1, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/20071 privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
localităţiior, cu modificăriie şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, si ale H.C.G.M.B.
nr. 114/2011, privind amenajarea si întreţinerea aiveoielor stradele din cadrul plantaţUlor de
aliniament din Municipiui Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
BId. Aviatoriior nr. 3-5, aliniament stradal:

- 1 ex. TiUa sp. (tei) O 40 cm, H 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteĺor
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şiprăbuşire a ramurilorla condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate,
degajarea cablurilor electrice

Intersecţie Bld. Aviatoriior i Str. ion Mincu, aliniament stradal:
(.2 - 1 ex. Gleditsia sp. (giădiţă) O 8O cm, H 10 m — Reducerea cu maxim 1,5 - 2m din

Iungimea ramurilorpenduie spre trotuar, în vederea eliminărü riscului de frângere şiprăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelorşi eliminarea ramudĺor uscate de la bază, fără a se elimina ramurfle tinere de
Ia baza coronamentelor (primul etaj de şarpante)

Defrişare cu scoaterea rădăcini(or:
Bld. Aviatorilor nr. 3-5, aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm, H 1 0 m, cu scorbură profundă pe trunchi, cilindrul central
putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria
Sectorului 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţUtor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
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de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa În orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Fentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 si H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de piantare de 6:1 pentru arbori
în deciin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se
execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente biocurilor/locurilor de joacălalveole
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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 a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare -2 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23, ŕ.
Red. S.B. 5 ex. 12.07.2018
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 :ţ:\:.

ŔOMÂNIA
1818 2018 SÁPDÁTOIIIM IMPPEUNA

Nr. 4924/1631782/ 2018

2t IUL. 2018

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sector 1
BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă'
- floamna

Referitor Ia e-mailul doamnei Pricopiţă Elena, înregistrat Ia P.M.B. cu nr.
1631782108.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4924/11.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul
stradal din dreptul imobilului situat în Str. Bihor nr.11, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completădle
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureştisi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:

Defrişare cu scoaterea răđăcinilor:
Str. Bihor nr.11, aliniament stradal:

C - 1 ex. Acer sp. (artar) O 50 cm, H 12 m, cu scorbură pe jumatate din Iungimea
trunchiului i Ia zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectowlui 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţülor din jur şi a reţe)eior aehene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

c i Bucureti
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în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemuiui radicular aI arborelui, În Iocaţia unde se
execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081128.07.2016.

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
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se va efectua în regim đe urgenţă.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

e
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/lao7.2o18

o

7Ł *‚

— prezentul aviz afost postat pe siţe- uI PMB.
pe đata đe
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DirecVa de Mediu t - ‘.•

ROMANIA
91 fllfl SAflÄrDflLM iMPPEUNÂ

Nr. 5084, 5788 /1633216, 1637711/ 26, IUŁ, 2018

CĂTRE
- ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR SERVICIUL TEHNIC

AMPLA SAMENTE E VAL UĂRI
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

- S.CROMVIALS.A.
Str. Berzei nr. 33, B1. 25 A. parter, sector 1

Spre ştiinţă:
“J -DL

Str nr. ‚ sector 1
- Administratia Domeniului Public Sector 1
B-dut Poligrafiei nr 4, sector 1
- M.A.L — Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă — Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
Str Banu Dumitrache nr. 46, sector 2

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail,
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637711/28.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.
5788/29.06.2018, precum i la adresa A.D.P. sector 1 înregistrată la P.M.B. cu nr.
1633216/13.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5084/14.06.2018 prin care IGSU
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în

t-' curtea imobilului nr. din str. Frumoasă, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în confonniÉate cu Legea nr. 24í2007 privind reglementarea
i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu
modificăńle si completăńle ulteńoare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare
Curte imobil nr. ‚ dreapta acces către limita de proprietate cu i;nobilul nr. :

- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 25cm, h lOm - reducerea cu % a volumului
coronamentului de mare dimensiune care afectează fatada imobilelor de la nr. 44 si
nr. 48, în vederea eliminării riscului de frângere a ramurilor la angrenarea acestora de
către echipajele IGSU aflate în misiune i prăbuire peste pietoni, carosabil sau
deteriorarea faţadelor celor două imobile învecinate, la condiţii meteo nefavorabile,

Bd. Reg{na Elisabeta nr. 47, cnd poştal 050013, sectcr 5, Bucureşti, Rcmânia
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cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului i elhninarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza aëestuia (primul etaj de arpante).

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(pńmăvară-toanmă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia
eliininării ramurilor uscate i frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija propńetarului Iegal al terenului pe care se află arborele,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se mäsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

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

În situaţia în care terenul aferent
imobilului, menţionăm că punerea în aplicare a
acestora.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUHV,
Si,nona-Mańa,;a POPA

2

23. iľ[ í8

RLĚJ B.L. 14 e. — 1607.2018 prezenlui aviza fosl poslat pe sile-uI PMB
piîdi rWin%fllutlIIpriIlI3riaJdIwL likIIrcLli3 IIlC(IiIJ/flvĺĄ rhori m cuIbuIIJic/a' i,e ‚rhtji i in con%uIlar'I'hp pe dala de

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, flomânia
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Insp. Crisdna ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1/%....;.:.:

Direcţia de Mdiu
lgls 201B SĂPOĂTOrnM iMPPEUNĂ

2,íUuţic
Nr. 5089116330921 2018

Către:

- Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligraf iei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O - DIui Adrian Sebe

Str. Lev N. Tolstoi nr. 5, sc. B, ap. 11, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 7907/11.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1633092/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5089/14.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde

aferent blocului de locuinţe din Str. Lev N. Tolstoi nr. 5, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 28.06.2017, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

(3 completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la

condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate

Str. Lev N. Tolstoi nr. 5, faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 050 cm, H 12 m

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25-30 cm, H 10-14 m

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 050 cm, H 1O m

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20 cm, H 8 m

Bd. Regina Elişabeţa nr. 47, ccd poştal 050013, sectar5, Bucuresi, Ramánia
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- 1 ex. Cerasus vulgare (visin) O 25 cm, H 12 m

Str. Łev N. Tolstoi nr. 5, faţă bloc:

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 20 cm, FI 8 m

- 41ex. Tilia sp. (tei) O 30-40 cm, H 10-12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,

conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completările

i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.

Toaletare - 11 ex.

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

23. ¶•ţ,

Ređ. S.B. 7 ex. 17.07.2018

— prezentut aviz afost pastat pe site- ui PMB.

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ul:.2%..:.
Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
1918 20781 SÁOBĂTDOIM iMPOEUNÂ

Nr. 5091, 6094/1633088, 1640274/

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre tiinţă
- Asociaţia de proprietari BJ. 3
str. Av. Popiteanu nr. 5, sector 1

str. nr. ‚ BI. ‚ ap. ‚ sector 1

Refeńtor la adresele dvs. nr. 8125/08.06.2018, respectiv 9610/04.07.2018
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1633088/13.06.2018, 1640274/05.07.2018 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 5091/14.06.2018 i 6094/06.07.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea domnului ‚ precum i cererea Asociaţiei de
proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 str. Aviator Popiteanu nr. 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norm&e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucuresti,
avizăm:
Toaletare:

O Spaţiul verde faţă bloc:
Aplicarea lucrăńlor de formare a coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate,

fără a sc elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 3 ex. Acer negundo i platanoides (arţar i paltin) O 8 cm, h 4-6m
- 1 ex Paznuscerasifera bitulpinal (corodus) lScm, h 6m
- 1 ex Cerasus vulgare (visin) O lOcm, h 6-7m

Spaţizd verde loc de joaca copü:
Reducerea cu maxim 0,5-lm din lungimea ramurilor pendule spre locul dejoaca

si trotuar, în vederea eliminăńi riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor i
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza
coronamentelor, acestora (primul etaj de arpante)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 12-14m
- 2 ex. Carpinus sp. (carpen) O 20-3Ocm, h 12m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 05C013, sectar 5, BucureştL Rcmânia
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- l ex. Morus sp. tritulpinal (dud) O 3Ocm, h lOm.
Spaţiul verde stânga bloc:

Reducerea cu maximum 0,5-lm din Iungimea ramurilor care afectează faţada
blocului i a celor pendule spre trotuar, în vederea eliminării riscutui de frângere i
prăbuire a ramuri[or [a condiţii meteo nefavorabi[e, cu aplicarea lucrărilor de formare
i echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza coronamentelor, acestora (primul etaj de arpante):

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3-lOcm, h 5-8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 12m
- 1 ex. Monis sp. (dud) O 4Scm, h 14m.

Spaţhd verde spate bloc:
- l ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 12m - reducerea cu O,Sm din lungimea

ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea ełiminării riscului de frângere i
prăbuire a ramuritor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńíor de
echilibrare a coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (pńmul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
[eritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate i frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, în speţă
A.D.P. sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene ş a autoturismelor de pe carosabil.

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

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 15 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirn ona-Mariana POPA

* — 2
1,zjoí5mit

;i1 2VU. 2ui Insp. hz?ërisdňflNACHE /I2.oJ,B

‘0
‘‘2'?!.ii'

Rcd: L.B/3 ex.1207.2O]S - prezcntul aviz a fost postat pe site-ut PMB
I1ItpJ!www.ptttl'.roJinNtitutii/ptim;IriaĹIiwctii/tIIeuta iitđíii/aiit iílinri íi Ct)flSLIltflľehI iie trhori in cnnsultarç pI4 pe data de
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Nr. 512, 4326/1633363, 1627633!
CATR E,

sc
Spre tiinţă,
Dna

Referitor Ia adresele dvs ‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1633363/14.06.2018,
1627633/24.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5129/15.06.2018, 4326/25.05.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în
curtea imobilului nr.182 Calea Fioreasca, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Q
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriu Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi din Iungimea ramurilor înclinate spre
carosabil cu eliminarea ramuhlor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Curte imobil nr. 182, Calea Floreasca, Iângă gard spre str. Johan Strauss :arborŕ viabili

- 2 ex Platanus sp (platan) O 40-SOcm, h 13m ‚ viabiie
- 1 ex Acer sp (arţar) O 3Ocm, h 1 3m ‚ viabU
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărU construcţfllor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

() echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).
Precizăm că administratorul/proprietarului Iegal aI terenului este răspunzător de

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-MarţáíařPPA

prezentul aviźů°j t tat pe sIUl PMB LJ4

mediwavlzearbori in consultareĺavize arborl in consultarephp, pe data de

r
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Direcţia de Mediu
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Întocmit: Insppctor ţuminiţa CRISTEScU.
(5ex./201 8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ2.:-.

Direcţia de Mediu
ROMÂNIA
1918 2016 SAOB&100ľM IMPOEUNA

Nr. 532211634451/ 2018 2& IUL, 2018

Către:
Ađministraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Domnul 4

Str. Rabat nr. ‚ Sector 1, Bucuresti

Q Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 8493/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1634451/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5322/19.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în aliniamentul
stradal i în curtea imobilului din Str. Rabat -‚ Sector 1, vă facem cunoscut că ia
verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocahtăţilor, cu modificările şi compietările
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaietare:
Str. Emile ZoIa nr. 1, aiiniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, H 11 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate,

Ç) degajarea cablurilor electrice
Lucrăriie avizate de toaletare se vor executa prin grija administratorului Iegal al

terenuiui, Primăria Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţUlor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (pdmăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia ehminării ramuńior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegai al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiuniIor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar apiicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerui
Cuiturii, conform Legii nr. 422i2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu
completările ęi modificăriie uiterioare, pentru arborii situaţi în zoneie protejate.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, setlor 5, Bucureşti, Rcmánia
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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 Normeie de protecţie a
spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru obţinerea avizului de defriare pentru cele 2 ex Fraxinus sp. (frasin) O 20-25
cm, H 8-10 m, uscate 100%, situate în incinta imobilul din str. Rabat nr. 15, sector 1, vă
facem cunoscut că este necesar să completaţi, în regim de urgenţă, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiior verzi pe teritoriu Municipiului Bucureşti
- Anexa 3, documentaţia cu o copie după actul de proprietate aI imobilul i un angajament
de plantare în compensare a 2 ex. arbori

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de
Toaletare - 1 ex.

Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

o

3iţţi :‘$
Red. S.B. 7 ex. 18.072018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data
de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:•
Direcţia Ie Mediu ŔOMÂNIA

ţ96 ZOIBISAPBÁÎCPIM iMP1EUNĎ

2& IŁ!t. ZWd
Nr. 5445116355011 2018

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sector 1
BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
-Dnei -

Str. ‚ Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dnei Chivu Haritina, înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1635501/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5445/22.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de speciaľtate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în alŕniamentul
stradal din dreptul imobflului situat în Str. Mircea Zorileanu nr. 6-8, Sector 1, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.2017, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care în conformitate cu prevededle Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind
amenajarea i întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Mircea Zorileanu nr. 6-8, aliniament stradal:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 70 cm, H 10 m, cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindrul
central

Lucrădle avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 ş H.CG.M.B. nr. 114/2011, aveţi obiigaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori
în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se
execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod poştal 05C01 3, sectar 5, Bucureşti, Rcmâna
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parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa DJrecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü
în téren a p)antărilor în compensare, In caz contrar śe vor apľca sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii, lucrările de
defriare urmând a se efectua în rgim de urgenţă. *

Defrişare - 1 ex.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

/ ‘:\

Jt
\3 ViL. Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red.SB. lex. 1707.2018 ifz *‚

— prezentul aviz afost postat pe site-uI PMB.
http //www pmb roiinstitutii/priman&directii/dirMm8diuĺavIze_atbQdJn_consuItare/avIze_arbon_In_consuItare php pe data
de

Q
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
ll8 2ÓlSĂĂTOlM MPPEUN

25 IUĹ. 18O

CĂTRE
ADMJNISTRATIA DOMENIULUIPUBLIC SECTOR 1

B:d,,l Poligrajiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari ViIa 27
Intrarea Dridu nr. 9, sector 1
-DL I

nr. ‚ ‚ sector 1

Referitor Ia adresa dvs., mnregistrată la P.M.B. cu nr. 1637420127.06.2018 i Ia
“—‘ Direcţia de Mediu cu nr. 5698/28.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent vilei 27 din
Intrarea Dńdu nr. 9, la solicitarea d-lui ‚ vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de I 1.07.2018, s-a inventariat următorul mateńal
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea i
administrarea spaţälor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle i completările
ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate vilä (bloc)

Reducerea cu maximum 2-3m din înălţimea coronamentului (până la nivelul clădirii),
în vederea eliminădi dscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile. cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor $ eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

Q
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ćZi 25cm, h 16m
- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) ś2 8Ocm, h 16-18m
- ĺ ex. Tilia sp. (tei) Ç2i 25cm, h 12m - reducerea din Iungimea ramurilor care

afectează faţada imobilului
Spaţiul verde fata intrare scara B:

- 1 ex. Cercis siliquastrum (arborele Iudei) ś2 25cm, h 8m, înclinat 3Q0
- reducerea cu

maximum lm din Iungimea ramurilor, în vederea forţării creterii verticale $ a eliminării
riscului de frângere $ prăbu$re a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de
arpante)

- 1 ex. Koelreuteria paniculata (bă$coasă) Ç5 4Ocm, h 9m - aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentului $ eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (primul etaj de arpante)
Spaţiul verde lateral stânga scara A

- 2 ex. Prunus cerasus (visin) ® lOcm, h 4-8m, eliminarea ramurilor uscate

4I;* ‚
Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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- l ex. Fraxinus sp. (frasin) ţ2i 45cm, h 16m - reducerea din înălţimea coronamentului
până la nivelul superior al vilei (blocului) i eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza aceśtuia (primul etaj de arpante).
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral stânga scara A

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) ţă 30-70cm, h 8-lOm, uscate 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58/53, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidenlelor sau deteriorarea
construeţülor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de epaus vegetativ a arborilor (toamnă-pńmăvară) peutru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratonjl legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. ł la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrăńlor de plantare 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 verificării în
teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
ace1ai act normativ.

Defriarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Dl. are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afieze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — 8 ex.
DefrLyare — 2 ex. uscate ]OÜ%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

t hztocrnit
.7 Insp. In%ristina ENACHE

1 i.It' ‘‘

Red B.L. /4 ex. — 16.07.2018 prczcntul aviz a fost pnstal pcsitc'uI PMB
htIpĺJww ic/inIiIWi/priiiiaria'đircctiiĺtIiwçtia nw&l i/LaIhÜľi iIl cflniLIt;IIL'hI Ia' uinri m t'iiuItar plip ‚ pc data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl:.:.:;..:.:.;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
gIS-2OÎ8 I EÁpBĂmLM IMPPEUL&

26,lUL21l

CĂTRE
ADMINISTRAHA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. 36
Str. Turda nr.116, Sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637417/27.06.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 5699/28.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 36 din str, Turda nr1 116, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu
modificările ş completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

Q - 20 ex. Fraxinus sp. (frasin) Q 10-2Ocm, h 10-12m, înclinaţi 15-20 ° peste trotuar
i aleea pietonală de acces în bloc

- 1 ex. Acer negundo (artar) O l5cm, h 8m, înclinat 10° spre trotuar;
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 10-3Ocm, h 8-lOm (din care 1 ex.

bitulpinal)
Spaţiul verde lateral dreapta bloc:

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 15-25cm, h 10-14 - reducerea cu 1/3 —

1/4 din volumul coronamentului, în vederea eliminărü riscului de frângere ş prăbuire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor ş eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la
baza acestora (primul etaj de arpante)
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces scară:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) O lScm, h 8m, uscat 100%;
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 8cm, h 4-5m, uscat 100%;

Nr. 5699 /1637417/
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Lucrările avizate se vor executa prih grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58/53, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pen[ru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, (3
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetab în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri ş reţele de
utilităţi, în perioada opUmă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare 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
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conĽ art, 4 din acelasi act normativ.

Defriarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afieze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 27 ex.
DeJ)işare — 2 ex. uscate 1 OO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnoiza-Mariana POPA

- -2IlI 1))i.rr' ţ
-. (1 ( Ins . .Cdstiiza ENACHE

1 ..zfl . -

V!1031J10
2&Vt$: ‘BRLđ - BL. / 4 Lx. — I 6.07.2018 prtzcntul avu a fost postâl p sltL-ul PMR
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
l9lfl2O1SIEĂPBÁ,cPM iMPPEUNÁ

Nr. 609011640167/ 26 WL 2Oi
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Polîgrafiei nr.4, sector 1

Spre stünţă:
D-nul - str nr. -‚ bL 1 sc. ap. sector 1

Referitor Ia adresa d-nului - .‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640167/05.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6090/06.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul
stradal, în dreptul parcărfl de reedinţă a blocului 1OF din str. Bora nr. 5, între Iocurile de
parcare 30-32, după verificarea efectuată pe teren, in data de 11.07.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal faţă bloc str. Bora nr. 5- zonă parcare de reşedinţă Iocurile 28-44:

Reducerea cu cca. 2m din Iungimea ramurilor pendule orientate către carosabil
parcare/alee (după caz) în vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere
i prăbuire a ramurilot Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 8 ex. Acersp. (arţar) O 25-4Ocm, h lOm, înclinate Ia 15° spre carosabil/parcare
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

Q administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

1• Intocmit: Insp. Tudo a BUIM
Ţeec

Red: B.P./4 ex./1607.2018 / // \-z;
prezenţul aviz a fost postat pe site-ut PMB / # - 23 W L ?(r6
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.;:;..:.:.:
Direcţia de Mediu

I ROMANIA
lOlŠ 2lgiSÁPBATDflţM TMPPEUNÁ

Nr. 609111640087; 615211640697; 6327/1641765/ ż& 2010

CĂ TRE,
ana i.

B-dul Ion Mihalache nr. - bI..., sc. . et. ap. . sector 1
E-maŕI: - l

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

Referitor Ia adresele dumneavoastră înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1640087/05.07.2018,
1640697/06.07.2018, respectiv 1641765/11.07.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6091/06.07.2018, 6152/09.07.2018, respectiv nr. 6327/12.07.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul
stradal, în dreptul imobilului nr. din str. Av. Stefan Sănătescu, respectiv a unui arbore
situat în curtea imobilului dvs.dek3adresa sus menţionată, conform actelor depuse Ia
solicitare, după verificarea efectuată pe teren, în data de 1 1 .07.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentw care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, str. Av. Mr. tefan Sănătescu nr. - Iateral stânga acces imobfl:

Degajare faţadă i acoperi, reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari
dimensiuni, în vederea echLlibrărU, a eUminării riscului de desprindere, frângere ş.i prăbuşire

Q a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 13m, înclinat Ia 15° spre imobil, afectând

vizibil faţada.
Curte imobfl str. Av. Mr. Stefan Sănătescu:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminărh riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora, cu degajarea faţadelor i
acoperiuriIor imobilelor cu nr. respectiv nr. la:

- 1 ex. Frunus armeniaca (cais) O 30m, h 9m, dezechilibrat spre imobilul nr. 14,
afectează vizibil acoperiuI imobilului nr. 12A, situat Ia 2m de acesta si Ia lm de gardul
dinspre imobilul nr. 14.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa pentru arborele din aliniament de către
ADP sector 1, iar pentru ceI din curtea imobilului de către proprietarul acestuia, conform
art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
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eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenuIui pe care se află arborii,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

\‘: ..

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ZJ IUĹ., 7'uű

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Prezentul aviz
Toaletare —2

are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
ex. (1 ex. domeniu public, 1 ex, pe proprietate privată)

Red: 89.14 ex.fl6.072018
prezentul aviz a Iost pastat pe site-uI FMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
I ROMANIA

I SÁPBÁTOPrM TMPPEUNÁ

2 (UL. 2WtU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
AsociaUa de Proprietari bioc A3, str. BăicuIeti nr. 5, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9367/04.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640272105.07.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr. 6093/06.07.2018, prin care ne transmiteţi

‘- spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A3, din str. Băiculesti nr. 5, sector 1,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului A3, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 11.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara B:

Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 6m
Reducerea cu cca. 1 m din lungimea ramurilor pendule orientate spre

carosabil/parcare pentru echilibrare, în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere
C şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a

se elimina cele tinere de la baza acestora Ia;
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cete tinere de Ia baza acestora, precum i
degajarea faţadei (după caz) Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 13m, situat la 4,5m de bloc — cu degajare faţadă
bloc

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m, afectat pe trunchi (Iipsă parţial scoarţă)
Iah 1,8m
Spaţiul verde Iateral stânga bloc .şi spate bloc:

Reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor pendule orientate
spre parcare, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 7m

Nr. 6093/1640272!
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- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 5Ocm, h 13m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h Ęm
Eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Cerasus vulgare (viin) O l5cm, h 3m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de
proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţhlor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M riana POPA

t

fi
Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
l9lŠ 2OlB SÁPBÁTOPIM ihlroEuNÂ

Nr. 6095116402931 j_ LU

CĂ TRĘ

Str. 2.
Adresă de corespondenţă : Str. r. ‚ eL ap. sector 1

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1
Bucure.şti, Bduĺ Poligrafiei nr.4, sector 1

Referitor Ia adresa Administraţiei Domeniului Public sector 1 nr. 9351/04.07.2018,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640293/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6095/C.C%.2018, care ne transmite spre soluţionare cererea dumneavoastră prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În curtea
imobilului din str. Nicolae Iorga nr. aflat în proprietatea dumneavoastră, după cum ne
comunicaţi fără a face dovada calităţii de proprietar, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 11.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Str. Nicolae Iorga nr. ‚ în cufle, Iateral stânga i spate clădire:

Eliminarea etajelor inferioare uscate la:
- 2 ex. Abies sp. (brad) O 30-SOcm, h 12m, situate Ia 3-4m de clădire
Reducerea cu 2/3 din Iungimea tulpinii înclinate spre carosabil, respectiv cu 1/2 din

Iungimea celeilalte tulpini în vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere,
(3 frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscate, cu degajarea faţadei i acoperiuIui clădirii Ia:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m, bitulpinal, situat Ia 60-7Ocm de clădire,

prezintă o tulpină înclinată Ia 35-40° spre carosabil;
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

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

Tel: 021.30555.00
htlp://www.pmb.ro



Menţionăm că a verificarea efectuată pe teren nu au fost identificaţi arbori uscaţi
după cum ne sesizaţi n solicitare.

In scopui reanaiizării solicitării dvs. şi emiterii unui aviz de defriare pentru
exemplarul dud, după cum a reieit Ia discuţia telefonică în teren1 este necesar să
prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză M.D.R.A.P.( Ministerul Dezvoltărfl Regionale şi
Administraţiei Publice) din care să rezuite în ce mod arborele afectează structura de
rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi- Bucureşti se poate găsi pe site-ui
M.D.R.A.P.(www.mdrap. ro/atestari-tehnico-profesionale/experţi tehnici)

Totodată Ia prezentarea expertizei vă rugăm să faceţi dovada calităţii de proprietar aI
imobiluiui de Ia adresa sus menţionată.

Documentaţia se va depune ia Registratura PMB în B-dul Regina Eiisabeta nr. 42,
sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toale tare —3 ex.

DIRECTOR EXECUTJV
Simona-Mariana POPA

Ą

Întocmit ĺnsp. Tudora BUIM

o

Red; 8914 ex./17.072018
prezentul aviz a fost pcstat pe sife-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:.r..::.:.
Direcţia de Mediu j .

ROMAN IA
l Dl O 201 B SAOBÁTOPIM iMPOELJN&

Nr. 6096/1640286/ 26. \UL2
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
D-nul ;ector I
E-maiĺ:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9354/04.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640286/05.07.2018 şi

Q ia Direcţia de Mediu cu nr. 6096/06.07.2018, prin care ne trimiteţi solicitarea d-nului ... a
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în faţa imobilului
dânsului din str. Av. Mr. Sănătescu tefan nr. ‚ sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 11.07.2018, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. Av. Mr. Sănătescu tefan nr......

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea degajării
faţadei imobilului de Ia nr. 20, a eliminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia cu eliminare drajoni
de Ia baza trunchiuluila

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45m, h 13m situat în alveolă, Iaterai stânga acces în curte imobil
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic

Q aI acestuia (cu excepţia eliminărä ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a
deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EWČUTIV
Simona-fiŞ$ana $OPA

fled: B.P.M ex116a72o18
prezentul avlz a tost postat pe site-uI PMB NDflj ţ(\;ý
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Direcţia de Mediu .

I ROMANIA
l DI S 211 B I SÁPBÄŢOflIM IMPRBUNÂ

Nr. 6098 /1640270/ 26. (0Ł 2D1Ü

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre tiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. A 2
Str. BăicuIeti nr. 7, sector. 1

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată la P.M.B, cu nr1 1640270/05.07.2018 i Ia

Q Direcţia de Mediu cu nr. 6098/06.07.2018, prin care ne transmiteçi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de propńeari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A 2 din str.
Băicu1eĹi nr. 7, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
11.07.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiücările i completările
ulteńoare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritońul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maximum 0,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada
blocului i a celor pendule spre trotuar i carosabil, în vederea echilibrării
coronamentelor i eliminării riscului de frângere ş prăbuire a ramudlor la condiţii
meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate. fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de arpante):

- l ex. Prunus cerasifera (corcodus) O l5cm, h 7m;
- l ex. Morus sp. (dud) O lScm, h 6m;
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) (?) lOcm, h lOm, cu aplicarea Iucrărilor de formare

a coronamentului;
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O l5crn, h 8m, înclinat 10° către carosabil.

Spnţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre Érotuar i

parcare, în vederea echilibrării coronamentelor ş a eliminării riscului de frângere i
prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabÜe ş eliminarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 1 ex. Prunus cerasus (viin) lOcm, h 3m, înclinat 10° către trotuar

pentru permiterea circulaţiei pietonale;
- 4 ex. Koelreuteria paniculata (băsicoasă) ® 4Ocm, h 9m;
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- 3 ex. Syringa vulgaris (liliac) li 4m;
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) (2) lOcm, h lOm;
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) (2) 15-5Ocm, h 10-14m, usoare rëduceri din volumul

coronamentului, cu eliminarea ramurilor uscate;
- 1 ex. Acer negundo (arţar) (25 2Ocm, h lOm

Spaţiul verde lateral bloc scara B:
Reducerea cu maximum 0,Sm din lungimea ramurilor pendule spre trotuar,

carosabil i spaţiul verde aferent blocului, în vederea echilibrării coronamentelor i
eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramuriłor la condiţii meteo nefavorabile
i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de arpante):

C ex. Prunus domestica (prun) Çi l5cm, h 3m,
- ĺ ex. Ulmus sp. (ulm) (25 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) (25 l2Ocm, h 16m - eliminarea ramurilor

uscate i reducerea cu % din înălţimea coronamentului (până la nivelul superior al
etajului 4) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată i esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate ş frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija A.D.P. sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene ş a autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 16 ex. A i 3 ex. a

î

hjíqpinit
hzsp. {‚jCdsüiza ENACHE

Red: B.L. /4 ex- 16072018 prezentul aviz afost postat pesite-uI PMB 23. f[)!
hnp /Iw44 pinhn ;Ln: ccnikIiwcliH :wiuc',rboń n cnnttawhii,.e iibíiü in uniiiiIiarc p]ip ‚ pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ‘ana POPA

;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
::

Direcţia de Mediii ŔOMÂrjIA
- l9B2O18I&ĂPBĂTOfllM i PPWN&

Nr. 4855I1631565L.Ĺ%;Q&.2O18

Către:
- Ministerui Educaţiei Naţionale
Str. Gen. H.M. BertheIot nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr. 969/DANO5.06.2018, înregistrată Ia PM.B. cu nr.
1631565/07.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 4855/08.06.2018, prin care se soiicită
emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
din curtea imobUului din Str. Spiru Haret nr. 9-11, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 16.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi elimina rea ramurilor uscate, degajarea cablurUor electrice
Str. Spiru Haret nr. 9-11, IateraI, spre imobilul nr. 9A:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 40-80 cm, H 16-18 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 20-25 cm, H 12-14 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 10-14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25-30 cm, H 12-14 m
- 4 ex. Pinus sp. (pin) O 20-22 cm, H 10-12 m- doar Iucrări de eliminarea ramuriior

uscate
- 1 ex. Acer sp. (artar) 030 cm, H 14 m

C
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Spiru Haret nr. 9-11, Iateral, spre imobilul nr. 9A:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 90 cm, H 18 m, cu trunchiul putred, scorbură Ia bază
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, H 12 m, uscat 100%

Igienizare:
Str. Spiru Haret nr. 9-llcurte imobil:
Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu 0 2-Scm şi a Iăstarilor iacomi de Ia baza
trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului/administratorului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
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acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr i

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizati pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori
uscaţi, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum
7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după extragerea
sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi
aferente bIocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare,
în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare în0
com pensare.

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 15 ex.
Defrişare -2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺiź)ţg,
Intocmit,

:
/ Insp. Florentina POPESCU

v

L

Red. S.B. 7 ex. 23072018 (
— prezentul aviz aťost postat pe site- iiI PMB. 6 ĆÝ9

pe data de .-.Áź't
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA

101a SAPBÂIOcIM IMEuNÁ

Nr. 5O34I1632571L......ţ'TL.2O18

Către:
Doamna

Str. Pisoni nr. ‚ Sector 1, Bucuresti
Spre ştiinţă:
- Administraţia Domeniului Public Sector 1
BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr 7225/06.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1632571/12.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5034/13.062018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea

.Q imobiluíui din str. Pisoni nr. 9-11, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia vertficarea efectuată pe
teren în data de 28.06.2016, s-a inventariat următoruţ matertai dendroiogic pentru care
conform Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm:

Toaletare:
Str. Pisoni nr. 9-11, curte imobil:

- 1 ex. Morus sp. (dud) 050 cm, H 10 m- Reducerea cu 1/3a volumuluicoronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şiprăbuşire a ramurUor Ia condiţü meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurUor uscate

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUflY,N
Simona-Mariana oPk

Red. 5.8.5 ex. 23.07.2018 “AJ.-' /
— prezentul av'z aĺost postat pe site- uI ?M

. 12. /htlp i/www pmb ro/institutii/pnmanaJdrectii/directia_medki/avize_a,bon_tn_consuItar&avize..artcn_in_çonsuItare php pe data de

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1

Direcţia de Mediu OMÂNIA
1918 ZĎIS I ‚%flBATDlM MPPEUNĂ

O Ľ! V
Nr. 5443í163537015444116354981 ?2h.ľ 2018

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sector 1
BId. Poflgraf iei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Doamnei
Str. Lt. Ion Mărăsescu nr. ‚ Sector 1, Bucuresti

hari chivu @ yahoo.com

Referitor ia petiţiiie dnei ‘, înregistrate Ia P.M.B. cu nr.

1635370/21.06,2018 i nr. 1635498/21.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.

5443/22.06.2018 i nr. 5444/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în aliniamentul stradal din str. Lt. Ion Mărăescu
nr 14, Sector 1, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 28.06.2018,

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
Str. Lt. Ion Mărăsescu nr. 14, aIiniament stradai:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 40-50 cm, H 12 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi e/iminarea

(3 ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, H B m — Eliminarea ramurilor uscate

Defrişare cu scoaterea rădăciniior:
Str. Lt. Ion Mărăsescu nr. 14, aliniament stradai:

- 1 ex. Tiha sp. (tei) 030 cm, H 7 m, trunchi exfohat pe jumătate din suprafaţă, scorbură

Ia bază, uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

astfel:
- toaletarea se va executa conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echihbrul biologic ai
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acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi criearea condiţiilor pentru plantarea de mateńal
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori
uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută
defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 3 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 23.072018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. /‚ (7/ 1

pe data de::'<'.'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
191fl 3Ola SAPEÂTOr?LM IMPEUNA

P&f!% 208

CĂTRE
D-na -

Str. xr. sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633377/14.06.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5217/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 13 din str. Paris,
proprietate privată conform C.V.C. nr. 4307/14.05.1971, vă facem cunoscut că la veriflcarea
efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat urmätorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţi]or, cu modificările şi compleiările ulterioare şi
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Cunea irnobi/u/ui nr. 13, din sír. Paris, călre spaie:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 1 8m - reducerea cu - 1A din volumul
coronamentului, în vederea eliminării riscului de hângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi etiminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante)

Lucrarea de toaletare avizată se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe tedtoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal al
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constmcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Si,n ona-Mariana POPA

Nr. 5217/1633377/

kitocmit
h:sAĺ» Cristin a ENA CHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

il :ť.:Ą
ŔOMÂN IA

l O 2 R SA»BAÎOrIMIMPZ

Nr. 6269, 6271/1641456, 1641460/ fl jpp 28

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLÍC

B-dul Poligrajiei nr. 4, Sectorul

Referitor la adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1641456/10.07.2018,
respectiv 1641460/10.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6269/11.07.2018 i
6271/11.07.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arboń situaţi în Parcul Kiseleff, arbod cu scorburi deschise Ia
colet i pe trunchi prin care se poate obseiwa Iipsa cilindrului central, care prezintă
pericol de frângere i prăbuire, inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadnil
instituţiei dvs., arbod ilustraţi în fotografiile aferente anexate solicitării, vă
comunicăm:

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administmrea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiĺicăńle şi
completările ulterioare şi din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm executarea
Iucrării de defriare a celor 2 exemplare arbori ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrădle avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr
prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau detedorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului confonu H.C.G.M.B. rw.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru de&işare, administratorul Iegal
are obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum lcm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie b pedmetnil Parcului KiseleW,
în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru de&işare, prin

publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului
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legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în
funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intetwalului orar în care acestea se vor executa.
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, b funcţie de
posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratoml legal al
terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevededlor
art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, precum şi art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii ş este valabil
insoţit de avizul Ministerului Cultuńi, întrucât Parcul KiseleW figurează pe Iista
Monumentelor Ilstodce de pe raza Municipiului Bucure$i.

Defrişare —2 at

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

V o'
‘

i 4/

‚1

Insp. J$cristiiia ENA CHE

O 1. AUS 1V?
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1918 2OIB5ÁPBÁîOPLMi,ĄPPEUNA

Nr. 5032/1632747! 2018

Către:
- SpitaIuI Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila"
CaI. Plevnei nr. 134, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. A3849/12.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

O 1632747/12.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5032/13.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde

din curtea spitalului din CaL Plevnei nr. 134, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 27.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravflanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul MunicipiIui Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

O condiîű meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
CaI. Plevnei nr. 134, faţă pavilion B infecţioase:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-80 cm, H 12-14 m
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B - mijloc:

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 70-80 cm, H 12 m
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B1 - neurologie:

- 11 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-80 cm, H 12-14 m
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B2 spate:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O 25 cm, H 10 m

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B2, Iateral spre stradă:
- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal O 15-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 60 cm, H 12 m — Eliminare arpantă cu scorbură,

reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de

Bđ. Regina Eflsabeta nr 47, cod poştal 05G013, soclcr 5, Bucureşti, Rcmânia
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echilibrare În vederea eliminărë riscului de frângere şiprăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor eiectrice

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 25 cm, H 10 m
CaI. Plevnei nr 134, bisercă:

- 1 ex. Morus sp. (did) O 60 cm, H 12 m, înclinat spre stradă - Reduerea cu 1/4 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Îfl vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurUor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 cm, H 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20-25 cm, H 1O m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 35 cm, H 8 m — Eliminare arpantă uscată, reducerea

cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărÜor de echilibrare
Îfl vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminárea ramurilor uscate, degajarea cabĺurilor electrice'
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B2 fată:

- 4 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-50 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 30-60 cm, H 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, H 10 m

CaL Plevnei nr. 134, Parc:
- 26 ex. Tilia sp. (tei) O 30-100 cm, H 10-14 m
- 1 ex. Acersp. (artar)O 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm1 H 12 m

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion Efaţă:
- 10 ex. Tilia sp. (tei) O 20-50 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Mows sp. (dud) O 25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 25 cm, H 10 m
- 3 ex. Acer negundo (arţar american) q 30-50 cm1 H 10-12 m
- 1 ex. Quercus rubra (stejar rosu) O 60 cm, H 12 m

CaI. Plevnei nr. 134, clădire radioterapie:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 30-40 cm, H 12 m

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion H:
- 2 ex. Pinus sp. (pin) 020 cm, H 8-10 m — Lucrări de echilibrare
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25 cm, H 10 m — Eliminarea ramurilor uscate
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud)040 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 30 cm, H 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 30-50 cm, H 10-12 m

Cal. Plevnei nr. 134, Pavilion H5:
- 15 ex. Tilia sp. (tei) O 20-80 cm, H 10-14 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Morussp. (dud) 030 cm, H 10 m

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion 1-11:
- 4 ex. Thuja sp. (tuia) O 25-30 cm, H 8-1 0 m — Eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) 020 cm, H 10 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 10-12 m
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- 3 ex. Tilia sp. (tei) 0 40-50 cm, H 12-14 m
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion H4:

- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25-50 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Morus sp. (dud)O 20-40 cm, H 10-12 m
- 5 ex. Aesculus sp. (c4stan) O 40-50
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 20-25 cm, H
- 3 ex. Platanus acerifolia (platan) O 20 cm, H i O m
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 30-35 cm, H 10-12 m

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion Z:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal O 25-30 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 100 cm, H 14 m
- 21 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-40 cm, H 10-12 m

CaL Plevnei nr. 134, Pavilion E:
- 1 e3c Tilia sp. (tei) O 60 cm, H 14 m

Arbori în declin biologic:

Q CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B - mijloc:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 80 cm, H 14 m, cu scorbură profundă Ia bază, cilindrul

central putred, sistemul radicular de suprafaţă putred
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) H 2,5 m, uscat 100%

CaL Plevnei nr. 134, biserică:
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35 cm1 H 10-12 m, uscaţi 80-90%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 080 cm1 H 8 m, uscat 100%

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B2 faţă:
- 1 ex. Morus sp. (dud) 080

putred
cm, H 10 m, cu scorbură profundă Ia bază, sistem radicular

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 050 cm, H 10 m, uscat 90%

CaI. Plevnei nr. 134, clădire radioterapie: i

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal O 20-25 cm, H 10-11 m, Ia 80 cm de clădirea
cu subsol, sistemul radicular afectează structura de rezistenţă a clădirfl

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, H 16 m, Ia 80 cm de clădirea cu subsol, sistemul
C) radicular afectează structura de rezistenţă a clădirii

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, H 10 m, cu scorburi multiple pe trunchi
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion 1-1:

- 1 ex. Abies sp. (brad) 020 cm, H 10 m, uscat 100%
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion H5 în parc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, H 12 m, cu scorburi multiple Ia bază, cilindrul central
putred
CaI. Pievnei nr. 134, Pavilion Z:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 8-10 m, uscaţi 100%

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietaruluVadministratowlui Iegal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
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pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanplor în zona operaţiunilor, supravegherea execąţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, îrj caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304Ă2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 16 ex. arbori
în declin biologic din care 1 O ex. uscate ‚ este necesar să depuneţi, în completarea
documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina
Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea

arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 46 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul
Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, SeMciul Avize şi Acorduri, în
ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 172 ex. ÷ 6 ex în declin bioĺgic + 1O ex. Uscate 812 — 100%, până Ia eliberart

r

avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA “%,

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU

12

03,
Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018
— prezentul avz atost pastaţ pe siţe- ul FMB.

pe data de

•.LAO*
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1

Direcţia de Mediu

•
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ŘOMÂN IA
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06 uj
Nr. 5447116355701 2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Dnei (

Str. Panait Istrati nr. 73, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 8033/19.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1635570/21.06.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5447/22.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul

stradal din Str. Panail Istrali nr. 73, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren in data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. Panait Istrati nr. 73, în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 12 m- Reducerea cu 1/4 a volumuluicoronamentelor

de mari dimensiunĘ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurflorla condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea ramurilor uscate,

degajarea cablurilor electrice

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

Bđ. Rega Elisabeta nr 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşti. Romi

ToI: 021.305.5500
httpitMvw.pmb.ro



măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conťorm art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

elimínării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Mexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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 teritodul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTN,

Simona-M riana POPAřď&,..
ł,o'ş.'

‚

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. 55.5 ox. 31.07.2018

— prozontul av afost postat pe se- W PMB.

htlp po data dt

03 .r

Bd. Rena Ęlisabeta nr 47, cad paştal 050013, sedar5, Bucureşti, Ramka
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 5449116355741..PÝ' F 2O18

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

•.flS

ŘOMÂNIA
lqln ?ola ÄmÄînpIM IMt?nF..JNÄ

Spre ştiinţă:

- Dnei

Str. Carol Knappe nr Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 7966/19.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1635574/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5449/22.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi in aliniamenlul

stradal din Str. Carol knappe nr. 63A, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată

pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. Carol Knappe nr. 63A, în aliniament strađal:

- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 20-22 cm, H 10-12 m- Reducerea cu 1/4 a

volumului coronamentelor de mari dimensiuni cu aphcarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

&iminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

c

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rom&ia

TeI: 021 .305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvarăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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.

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

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona.Marĺana POFĄ

I I 1(4 w

( I

$
Intocmit, Q

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 31.07.2018

— prezentul avlz aĺost postat pe se- uI PMB.

pe data de

Çi3:. .38

Bd. RegWia Ehsabeta nr.47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Rom&Ua
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Direcţia de Mediu
lqlR ;n sAEÁrnrnM MPPFUNÄ

Nr. 5450116355771 .2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligraflei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:

- Dnei'

Intrarea Liteni nr. ‚ Corp Parter, ap ‚ Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa ADPS1 nr 8035/19.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1635577/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5450/22.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi În ahniamentul

stradal si parcarea de re.şedinţă din int. Liteni nr. 1, Secior 1, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiulut Bucureşti,

avizăm:

Q
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurÜor electrice

Int. Liteni nr. 1, faţă imobil spre parcare:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O so cm, H 12 m

Int. Liteni nr. 1, lateral spate imobil:

- 1 ex. Acersp. (artar) O 20 cm, H 10 m

Bd. Regina Eksabeta nr. 47. cod paştal 050013, sedor5, BuaireştŁ România

TeI: 021.305 55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului, Primăria

Sectorului 1 evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA 0N

II tJ
JIPMĚ2 &‘P

Ş “4,<>, ))
L r

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 31.07.2018

— prezentul aviz a fosl pastat pe site- uI PMB.

pe dota de

Bd. Regia Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Ram&üa

TeI: 021.305.55.00 LiI. 4016
httpilwwv.pmb.ro
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ŔOMÂN IA
iI :1, T8 ÄPCATOP I M i MrOEUNA

Nr.

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari BIoc 4 — Preedinte
Str. Londra nr. 7, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa AOPS1 nr. 8622/18.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

Q 1636021/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5526/25.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori sítuaţi în spaţiul verde
aferent blocului 4 din Str Londra nr. 7, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti1 avizăm:

Toaletare:
Str. Londra nr. 7, bI. 4, scara C, faţă bloc, în parcare:

- Reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentelor de mari dimensiuni
IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire
condiţ4 meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

E 4 ex. Tilia sp. (tei) O 25-50 cm, H 14-16 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 020 cm, H 10 m

Str. Londra nr. 7, bI. 4, spate bloc:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu apíicarea

Iucrărilor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia
Q condiţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 60 cm, H 14 m
- 2 ex. Acersp. (arţar) O 20-30 cm, H 10-12 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25-40 cm, H 10-16 m
- 3 ex. pomi fructiferi O 15-20 cm, H 6-8 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-40 cm, H 14-16 m

Str. Londra nr. 7, bI. 4, faţă scara B:
- 3 ex. Acer sp. (artar) O 10-15 cm, H 9-10 m- Reducerea cu 1 — 1,5 m a ramurflor

orientate spre bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Str. Londra nr. 7, bI. 4, parcare scara A:

- Reducerea cu 1/4 a înăiţimä coronamentelor de mari dimensiuni, cu apíicarea
Iucrărilor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 30 cm, H 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45 cm, H 12-14 m

til ‚‘

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

cu aplicarea
a ramurUor Ia

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

TeI: 021.3055500
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Str. Londra nr. 7, bI. 4, Iateral scara A:
- Reducerpa cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari «imensiunĄ cu aplicarea

ĺucrărflor de echi4ibrare în vederea e!iminărë riscuĺui de frângere şi răbuşire a ramurUor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 040 cm, H 14 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 045 cm, H 16 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, Q
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
ęi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare - 30 ex.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POĄ

t%)
‘? Întocmit

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 31.07.2018 03.
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Sd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia

Tet: 021.30555.00 int. 4016
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Direcţia de Mediu
I sÁnăTc:ii IMr;uN

05 ‚p io

Nr. 5527/1636023! ‘o18

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bld. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Asociaţia de Proprietari Bloc 1 4A — Preęedinte

Str. Nicolae Constantinescu nr. 7, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 8623/18.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636023/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5527/25.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde

aferent blocului 14A din Str. Nicolae Constantinesc nr. 7; Sector 1, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 1 1 .07.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intraviIaiuI Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie ulteroare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţű meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice

Str. Nicolae Constantinescu nr. 7, bI. 1 4A, Iateral scara 1:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-40 cm, H 14-16 m

Str. Nicolae Constantinescu nr. 7, bI. 1 4A, faţă scara 1:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-40 cm, H 14-16 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, H 10 m

Str, Nicolae Constantinescu nr. 7, bI. 14A, faţă scara 2:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 20-35 cm, H 14-16 m

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Buçureşti, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
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Str. Nicolae Constantinescu nr. 7, bI. 14A, spate bloc scara 1:

- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 12 m

Str. Nicolae Constantinescu nr. bI. 14A, spate bloc, în parcare:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţtar) bitulpinal 0 20-25 cm, H 10 m

- 1 ex. TiHa sp. (teD 0 25 cm, H 10 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, H 1Q m

- 1 ex. Salix sp. (salcie) 020 cm, H 10 m

- 1 ex. Fopulus sp. (plop) 0 40 cm, H 16 m - Reducerea cu 112 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurÜor Ia condiVi meteo nefavorabile şi eliminarea

ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

repectarea avizului, respectarea tehnologiei de execJţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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.

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

Toaĺetare - 18 ex.

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU
Red. SB. 7 ex31072018 5
— prezentul avlz afost postat pe site ut PMB.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 6, Bucureşti, România J
Tet: 0213055500 int. 4016
http:J/www.pmb.ro
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irecţia de Mediu
196 2016' SĂRBÄTORIM IMPEUNÁ

Nr. 5528116360251

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1 Bucureti

Spre ştiinţă:

- Asociaţia de Proprietari BIoc 1 — Preedinte

BId. Ion Mihalache nr. 168, bI. 1, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 9043/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636025/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5528/25.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în aferent blocului

1dm BIď Ion Mihalache nr. 168, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care çonform

Legii nr. 24/2007 privind regIemntarea şi administrarea spaţfllor verzi din intaviIanul

Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

O Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

BId. Ion Mihalache nr. 168, bl. 1, spaţiu verde faţă bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oteţar) 030 cm, H 12 m, uscat 100%

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oteţar) 0 30 cm, H 10 m, uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerU de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.

Bd. Reg&ia Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.3055500
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologie de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

sé sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută

defrişarea (spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna

anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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.

Prezntul aviz urmând a se efectua în regim de urgerţă.

Defrişare -2 ex.

o
DJRECTOR EXECUTĄ,

Simona-Mari na POP4

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. SB. 7 ex. 31072016 n —u 5. tJ:
— prezentul av,z afost pastat pe s,te- uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Remânia

TeI: 0213055500 int. 4015
http://www.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
T9IB Zflla tÄrS ;M iMPPEUNĂ

fl6 :
Nr. 5529116360271 2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligraf iei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Dnei Constanţa Scorţariu

Str Roma nr. 60, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADFS1 nr. 8470/20.06.2018, înregistrată Ia P.M,B. cu nr.

1636027/22.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5529/25.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în aliniamentul

stradal din Str Roma nr 60, Sector 1, ‚ vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren

îp data de 11.07.2018, s-a inventariat următorui matprial dendrologic pentru care conform Legii

r. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea paţHIor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare, H.CG.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:

C Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea

lucrăriÍor de echiíibrare în vederea eliminărä riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurUor ĺa

condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabiurflor electrice

Str. Roma nr. 60, în aiiniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, H 14 m

- 1 ex. Acersp. (artar) O 25 cm, H 10 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm, H 14 m — Lucrări toaletare $ de îndepărtarea sârmei

înfă.şurată În jurul arborelui

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

TeL 0213055500
http://wwwpmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform a. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/20O privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminărH ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându

sé sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul emis de Ministerul Culturii,

conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările

i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate. O
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.

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

Toa,'etare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sîmona-Mariana POPA
M o

Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU

1ĺ.

Red. SB. 5 ex. 31.07.2018

— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regbta EIsabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclors, Oucureşti, Ramânia

Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1:•..::.:..

Direcţia de \Aediu
1918 zals I5ľflBATQ1IM IMPTE'jNA

Nr. 5603/1636284! 2O18

Către:
- Asociaţia de Proprietari tirbei Vođă Nr. 17 — Dr. V. Sion Nr. 6 - Preedinte Eugeniu
Rotaru
Str. tirbei Vodă nn 17, sc. A, et. 4, ap. 11, Sector 1, Bucureti

Q Referitor Ia petiţia dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1636284/25.06.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 5603/26.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din Str. tirbei Vodă nr. 17 Str. Dr. V.

Sion nr. 6. Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

11.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

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

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

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Dr. Vasile Sion nr. 6, curte imobil:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, H 16 m, sistemul radicular al arborelui

(3 distruge structura rezistenţă a clădirii

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri

de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

Bd. Regîna Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, seclor5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.305.55.00
htlp://www.pmbm



respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în cmpensarea arborelui avizat pentru

defrişae, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 si H.C.Gt.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea (spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de plantare, în

toamna anului 2018, primăvara anului 2019, conform agajamentului de plantare in

compensare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare. b caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,

conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările

i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

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

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

‘ (( ;

t" Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. SB. 7 ex. 31.07.2018 3
— prezentul aviz aŕDst postat pe site-uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod paştat 050013, secţDrS, Bucureşţi, Româna ‘/
Tet: 021.305,55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ll8 2018! $ĂP!JÁTOPLM TMpPEuNÂ

Nr. 5611116365061

Către:

- Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:

- Asociaţia de Proprietari BIoc 20B

Str. George Călinescu nr. 24, bI. 20B, Sector 1, Bucuresti

- DIui

Str. George Călinescu nr. ‚ bI. 3, eU ap. - ‚ Sector 1, Bucureti

Referitor a adresa ADPS1 nr. 7955/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636506/25.06.2łJ18 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5611/26.06.2€18, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde

aferent blocului 208 din Str. George Călinescu nr. 24, Sector 1, vă facem cunoscut că Ia

Ľ) verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:

Toaletare:

Str. George Călinescu nr. 24, bI. 20B, spaţiu verde bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50 cm, H 1 8 m- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului

de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate

Bd. Aegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România ./
TeI: 021.305.55.00
hUpJ/www.pmb.ro

OO1



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, Primăria

Sectorului 1 ‚cu acordul aspciaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemno9să pentru a nu

bloca căile de acces, I4ndu-se măsuri de prevenire a accidentelor s4 deteriorarea

construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea exácuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaĺetare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mąriana POPA
*1

Nn ĎJ b'1
çţ'Ułt1í /

I ! ô'%
II J
ľ, - ł, c

‘%ţi

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. 5.6.5 ex. 31.07.2018

—prezentul aviz afasţ pastat pe sita• iiI PMU. 3 i

pe data de

Bd. flegina Etisabeta nr. 47, cad paştai 050013, sector 5, Bucureşt, Rcmănia

ŢeI: 021.305.55.00 int. 4016
http :i/www.pmb. ra



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:t%..:.L.

Direcţia de Mediij

l 1BI B 2OB I

ę
Nr. 5613116366351 2018

Către:

- Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligraf iei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:

-DIuiI

Str. Finlanda nr. .i, et. ap. Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 8723/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636635/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5613/26.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniament

stradal în Str. Finalnda nr. 8, Sector 1, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 4/2007, vă facem cunoscut că Ia verificarea efect4tă pe teren în data de 11.07.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

o completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. Finlanda nr. 8, aliniament stradal:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, H 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului

de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea elíminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condíîä meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate,

degajarea cablurUor electrice

Bd. Regina EŢisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Aomânia

TeI: 021.305.55.00
hltpJ/www.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului, Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prvenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prvind Normele de protecţie a

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

s sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate. Q

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.

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

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sîmona-Mariana POPA
NU 1r

Vj ..đţ

ôk4\

A

r

“%“Q
iZý'. ŞJ

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. $6.7 ex. 3107.2018 r — v
t13

— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

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

TeI: 021.305.5500 int. 4016
http:u/www.pmb. ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06.

:::::

ŔOMÂN IA
1918 ZOIS SAPBATO;M ‚MpnEu,IÄ

Spre ştiinţă
D-na

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Şos. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 1

(str. Plaviei nr. 31, sector 1)

Referitor la adresa dvs., inregistrată Ia P,M.B cu nr. 1636645/25.06.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 5615/26.06.2018, prin care ne tmnsmiteţi spre soluţionare cererea d-nei Nicolae
Lucica privind emiterea avizului de speciatitate de inten'enţie asupra unui arbore situat in
aliniamentul străzii Plaviei in drepwt imobiţului nr. 31, vă facem cunoscu că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
in conformitate cu Legea ns. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor veni din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit HC.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţälor verzi pe teńtońul Mimicipiului Bucureşti, avizäm
Toaletare
Aliniamentul sIrâzü Plrn'iei in síânga acces irnobil nr. 31:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 8m — eliminarea Iăstarilor Iacomi de pe ramuri şi şarpante in
zona coronamentului traversată de cablurile electrice, în vederea eliminării pericolului de wpcre a
cabluńlor şi eliminarea ramuňlor uscate, Mră a se elimina ramurile tincrc de Ia baza acestuia
(primul etaj de şarpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia e!iminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sector 1, tel. 021/316.25.16, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńomrea conswucţiilor din jur şi a reţelelor aedene.

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

Prezenmi aviz are termen de valabiiilate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaletare — l ar.

DIRECTOR EXECUŢIVj 1U4j

Simona-Ma i na

L tÝ
— .

*

Red EC 14 e 3107' 18 p czcntuluvtza fost postatpesitt uI PMB
u.pnth IIŁ IiItLtLL prIIIiarij śIrtttii.tIiittttj I7lLđILl.d I/L ‚ithuri ii, L()flSLIItJILd U-L ‚htii ii, LIbtI!trL php pe datade

Bd. Rega EIabeta nr 47. cad pośtal 050013. beclor5, Bucureşti. Româiia

TeI: 021,305.55.00
hĹtpJMw,.pmbso IUKASiI

II'
001 I

Nr. 5615/1636645/
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2—'tocmit
Cristina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘lţ:%.::.)
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Direcţia de Mediu
ROMÂNIA
l9l8 ?Qle I sÁrłi3ATnpM P F'.Jt4

flP;rlr
Nr. 5616116366471 12018

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligraflei nr. 4, Sector 1, Bucuresti
Spre ştiinţă:
- Ministerul Afacerilor Externe — Direcţia Administrarea Patrimoniului i Achiziţii
AIe. Alexandru nr. 31, Sec[or 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 9299/22.06.2018, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1636647/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5616/26.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în pe domeniul
public în aliniament stradal în Sectorul 1, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe
teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

ĺucrărflor de echiĺibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor ĺa
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabluriĺor electrice
BId. Aviatorilor nr. SOA, faţă imobil, în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 40 cm, H 12 m
BId. Aviatorilor nr. 50, faţă imobil, în aliniament stradal:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 25-30 cm, H 10 m
BId. Aviatorilor nr. 50, Iateral, spre Str. Ing. Gheorghe BaI:

-4 ex. Tilia sp. (teDO 40-60 cm, H 14-16 m
AIe. Alexandru nr. 31, aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei)O 25 cm, H 10 m
-1 ex. Acer sp. (arţar) e 15 cm, H 8 m
-2 ex. Platanus acerifoiia (platan) O 80-100 cm, H 10-14 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) e is cm, H 6 m — doar tăieri formare coronament

AIe. Alexandru nr. 33, aliniament strađal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, H 12 m
- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 50-60 cm, H 8-10 m
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolelor:

BId. Aviatorilor nr. 50, faţă imobil, în aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, H 8 m, uscat 100%

AIe. Alexandru nr. 24, aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, H 6 m ‚ uscat 100%

AIe. Alexandru nr. 31, aliniament stradal:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3 cm, H 6 m, uscat 1 00%
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Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 1, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.S.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pămänt (raport de plantare de 1:1 pentru arbori
uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului Tn funcţie
de specie, după extragerea sistemului radicu(ar a( arborelui, în Iocaţia unde se execută
defrişarea (aliniamente stradale/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Defńşarea arborilor aviz&i se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrisare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaietare - 15 ex.
Defdşare - 3 ex. WO% O

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ďFI/J ‘‘

/ i 0a Întocmit

( (1 ‚7 Insp. Florentina POPESCU

Red, S6. 7 er 01082018
— prezentut avz aíost postat pe site- ul PME.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
IOIB ?D ISAPEATOPM MpEuNA

Nr. 5700/1637415/ O&

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-du] Poligrajiei nr 4, sector]

Spre ştiinţă:
D-na
Str. nr. ‚ sector 1

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ja P.M.B. cu nr. 1637415/27.06.2018 i la
() Direcţia de Mediu cu nr. 5700/28.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare

cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborelui sifliat în a]iniamentul str. Munteniei, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea rw. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, cu moditkările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Tăieri de întreţinere
Aliniamentul str. Munteniei intersecţie cu str. Triunîfului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m - eliminarea anuală a drajonilor de la baza
tninchiului pentru a se putea fluidiza circulaţia pietonală în zona, pentru a se păstra
curăţenia şi pentru a permite dezvoltarea corespunzătoare a coronamentului arborelui.

Lucrările de întreţinere avizate, se vor executa conform tehnologiilor
O speciňce, prin grija A.D.P. sector 1, evacuâidu-se masa lenmoasă pentru a nu bioca

căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur.

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

Pentru problernele generate de sistemul radicular al arborelui (ridicarea
pavelelor din curte, refacerea zonei de gard), soluţia tehnică aptă legislativ este
răzuirea rădăcinilor în limitele tehnice aplicate la momentul refacerii covorului

Bd. Reg&ia Eltsabota nr, 47, cod poştal 050013, sedors. Bucureşti, Römánia
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asfaltic al trotuamlui si al inteňorului curţii şi la refacerea gardului de delimitare a
proprietăţii.

Reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului din motivul invocat,
anume că afectează reţeaua de apă a imobilului esĹe necesar să prezentaţi la

Direcţia de Mediu cu sediul în PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa
Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de Iucw cu publicul, marţi între orele 9-13, o
adresă APA NOVAJ §rmă acreditată în instalaţii de apă din care să rezulte că reţeaua
de apăJcanal este prejudiciată de sistemul radicular aI arborelui.

Igienizare — I ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si,n

9ţ%;iciflit

Insp. rq:cristifla ENA CHE

o

Red: B.L, J 4 cx. — 30.07.2018 prezcnlul aviz a fost postat pe site-uI PMD
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ŔOMÂN IA
1915 2b58 ISAflBATOPIM iMPPEUNÂ

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:

Referitor la adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1638735/02.07.2018,
respectiv 1641463/10.07.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5906/03.07.2018 i
6272/11.07.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 ex. arboń din
aliniamentul str. Lt. Av. Gheorghe Stâlpeanu nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren, în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nonnele de protecţie a
spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor
Spaţiul verde aferent irnobil nr. 2 str. Lt. Av. Gheorghe Stâlpeanu, fa;ă societatea
‘Nzifarul “:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 8-4Ocm, h 6-12m, uscate 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de propňetań, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defrisării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor Iua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constmcţülor din jur i a reţelelor aeńene,
precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform afl. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
deńiare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
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minimum lcm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La Rnatizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, avěţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B. în vedeťea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf art, 4 din acelaşi act nomiativ.

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afieze,
în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4are —2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Shnona-Mariana

( Înxocrnit
Inspţ&istina ENACHE

o

8

Red: LĐ./4 ox.flO.Q7.2018 prezenţul aviz a fost posfat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ť7...:.::.

Directia de Mediu
ROMANIA
VH3 DlS 5ÂDBflopľMiMPpEu'Â

1Oi

CĂTRE
S.C. S.R.L.

Intrarea nr. ‚ sector 4

Spre ştiinţă
- Premier Restaurants România S.R.L. — McDonalds Buzeti
Str Dr. lacob Felix nr. 8-10, Sector 1
- Ad,ninistratia Dorneniului Public Sector 1

Q B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

(str. Dr. Iacob Felix nr. 8-8 A-ĺO, sector 1)

Referitor Ia adresa A.D.P. sector 1, înregistrată la P.M.B cu nr.
1638760/02.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5912/03.07.2018, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea societăţii Premier Restaurants România S.R.L. —

McDonalds Buzeti privind emiterea avi4ului de specialitate de intervenţie asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent imobilului nr.8-8 A-10 din str. Dr. lacob
Felix, proprietatea dvs, în conformitate cu C.V.C. nr.

si ‚ vă facem cunoscut că la verificarea efectuată
pe teren în data de 25.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea nr. 24í2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravÜariul Iocalităţilor, republicată, cu
modiňcările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritodul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 8-8 A-]O str Dr lacob Felix:
Latura srânga acces:

Reducerea cu maximum lm din lungimea ramurilor care afectează faţada
imobilelor din vecinătate i a celor pendule peste Iimita proprietăţii, în vederea
eliminăńi ńscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare ş echilibrare a coronamentetor i
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de arpante)

- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 10-lScm, h 8m
- 3 ex. Acer platanoides i negundo (arţar ş paltin) O ĺOcm, h 8m

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal a50013, sector5 Bucureşti, Rcmânia
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Latiqa din spate a proprietăţii către linia drive ci restaurantului McDonald ‘s
Buzeti

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule peste limita de
propńetate, peste mesele terasei i carosabilul zonei drive, în vederea eliminării
riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabíle, cu
aplicarea lucrărilor de formare i echilibrare a coronamentelor ş eliminarea
ramuriłor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de arpante)

- 24 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ţZi 15-2Scm, h 12m
- 3 ex. Acer platanoides i negundo (arţar i paltin) ® 8-lOcm, h 8m

Latura din dreapta a proprietăţii către parcarea restaurantu lui McDonald ‘s
Buzeti:

Reducerea cu maxim 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule peste lirnita de
propdetate, peste parcarea restaurantului, în vederea eliminării ńscului de frângere jş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor de
formare i echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de arpante):

- 12 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ç2$ 15-25cm, h ĺ0-12m
- 7 ex. Acer platanoides i negundo (arţar ş paltin) ® IOcm, b 6-8m

Faţa proprietăţii dinspre str. Dr. Iacob Felix (zona de acces stânga-dreapta):
Reducerea cu maxim 1-l,5m din Iungimea ramurilor pendule peste limita de

proprietate, peste parcarea restaurantului, în vederea eliminării riscului de frângere
i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
formare i echi1ibrare a coronamentelor ş eliminarea ramurilor us4te, fără a se
elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de arpanŁe):

- 6 ex. Ailanthus akissima (fals oţetar) ® 10-25cm, h 10-12m
- 5 ex. Acer negundo (arţar i paltin) Çi 1O-2Ocm, h 8-IOm

Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Latura stônga acces:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 2Ocm, h lOm, 100% uscate
Lucrăňle avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe

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

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.
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Precizăm I că proprietarul legal aI terenului este răspupzător de siguranţa
bunurilor i a p$rsoanelor în zona operaţiunilor, supravegberea execuţiei Iucrădlor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu,ie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţälor verzi pe teńtoriul Municipiului
Bucureti,.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defńare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent imobiţului aflat în administrarea situat în Drumul
Dealu Bradului nr. 50-80, respectând distanţa reglementară faţă de clădiń i reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, respectând
Angajamentul de plantare nr. 5912/1 din 26.07.2018.

La finalizarea lucrăńlor de plantare 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 veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf, art 4 din acelai act normativ.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr 47, mansardă. aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de Iucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen' de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este
valabil însoţit de avizul Ministérului Cukuńi, numai în situaţia în care locáţia
figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului
Bucureti

Toaletare — 64 ex.
C) Defriare — 2 ex. uscate ]OO%

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

!nspL.$ď&iktina ENACHE
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CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBŁIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre tiinţă
D-na
Str. nr. ‚ ap. ‚ sector 2

(Calea Dorobanţilor nr. 188-190, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1640164/05.07.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 6101/06.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore situat în aliniamentul stradal din Calea Dorobanţilor în
dreptul imobilului nr. 188-190, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor. cu modiflcările i completăriłe ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Plantaţia de alinianzent din Calea Dorobanţilor în dreapta acces nr. 188-190:

- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O SOcm, ii 13m - reducerea cu V3 a volumului
coronamentului în partea superioara, cu aplicarea lucrărilor de echi]ibrare a
coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate, tară a se elimina cele
tinere de la baza acestora coronamentului (primul etaj de arpante).

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform ait6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primăvară-toanwă) pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate i frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija A.D.P. sector 1, tel: 021/316.25.16, evacuându-se masa lemnoasă
perflw a nu bloca căile de acces, łuându-se măsuri de prevenŕre a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenului este răspunzător
de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor ş a persoanelor în zona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 6101/1640164/

ŘOMÂNIA
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operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea solicitării, d-na are
obligaţia, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi pe tedtodul Mimicipiului Bucureşti - Anexa 3

• In situaţia în care pe teren se edifică o construcţie, documentaţia se va completa în
conformitate cu aceIaşi act Iegislativ de reglementare, cu următoarele acte

o Acordul scris aI celorlalţi coprorprietari ai imobilului şi terenului, precizat in copia
dovezä de proprietate (C.V.C alaşat);

Extras de Carte Funciară (nu mai vechi de 60 zile);
o Copie dovadă deţinere proprietate completă (număr şi dată autentificare);
o Certificat de Urbanism (construcţie);
o Planuńle anexe Ia C.U. 1:500,1:2000
o Autorizaţie de Construire (dacă există)
o Planurile anexă Ia A.C. 1:500, I :2000, vizate spre neschimbare;
o Actul de reg]ementare emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, cu

planurile anexă daeă acestea există;
o PUVPUD şi planuri anexe (dacă este cazul);
o Regulament de Urbanism aferent PUZ/PUD (dacă este cazufl;
o Aviz aferent PUVPUD (dacă este cazul);
o HCGMB/HCLS 1-6 pentru aprobare PUZ/PUD (dacă este cazul);
o PIanuI de amenajare spaţii verzi aferente construcţiei conform prevederilor

regulamentului de urbanismiautorizaţii de mediu;
• În situaţia în care se doreşte doar accesul auto pe propdetate, întrucât aceasta nu este

prevăzută cu pareare in incintă, vă rugăm să depuneţi Ia dosar:
o Aviz Comisia de Circulaţie din cadrul PMB;
o Aviz bdgada de Poliţie Rutieră

În urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea altor
documente necesare emiteńi avizului. Actele se vor depune la registramn PMB, iar pentru relaţii
suplimentare vä puteţi adresa la telefon 021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de Iucru
cu publicul, marţi intre orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia §gurează pe lista
Monumentelor IstoriceĺZone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaletare — 1 a

DIRECTOR EXECUTIĘ
Simona-Mariana POPA

ąt
RcJ 131. / 4 ex. - 3007.201 8 — prczentul avz u fosl poswl pc site-uł PMB
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Insp. LnŞ/fistina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
flhI ‚Dlfl S&POAţOIM MPPEUNÂ

- - -

Nr. 6103/1640114! Iun D0 I

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

Bdu1 Poligrahei nr. 4, seclor 1

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari ViIa 5
os. Bucureti Ploieşti nr. 37. sector 1
- D-na
Str. nr. ‚ ap. ‚ sector 2

() (os. Bucureti — Ploieşti nr. 37, Vila 5, sector 1)

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1640114/05.07.2018 ş la
Direcţia de Mediu cu nr. 6103/06.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent vilei 5 din Şos. Bucureti
P1oieti nr. 37, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea ş administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările ş completările
ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare
Spaţiul verdefaţă vżla nr. 5, sc 1:

(3 - 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 13m - reducerea cu 14 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminării riscului de &ângere i prăbuire a rarnudlor la
condiţii meteo nefavorabite i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora coronamentelor (primul etaj de arpante)
Spafiul verde spate vila nr 5:

- 2 ex. Fraxinus sp. (f?asin) O 45cm, h 14rn - reducerea cu a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminării riscului de fřângere i prăbuire a rarnuńlor la
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate, íră a se elimina cele
tinere de la baza aeestora coronamentelor (primul etaj de arpante)

Bd. Rgina EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucumşti, România

TeI: 021.305 55.00
htIp.lIwnv.pmb.ro



Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. m-. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (toamnă
-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate i frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/316.25.16, cu acordul tuturor
propńetańlor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea Q
avizului să îl afieze, în copie, Ia avizierul vilei sau într-un loc vizibil, pentru
întiinţarea tuturor proprietańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniteńi.
Toaletare — 4 a

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

( /
t .‘

. o
b

brsp. %XristinűENACHE

‘1

Red B.L. /4 cx.- 31.07.20 I 8 — prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de

Bd. Rega EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romiia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l9)8 2018' SÂIRĂTOOIM iMOPEUNÂ

ifliB

CĂ TRE,
DI prin împuternicit

Str. ‚ Sectorul 4

(Teren situat în str. Salva r - ‚ Sectorul 1)

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată la P.M.B cu nr. 1639044/03.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5932/04.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul
proprietate privată, conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr. în suprafaţă

Q de 400mp, pe str. Salva nr., sectorul 1 în vederea construirfl de Iocuinţă individuală,
conform documentaţiei existente Ia dosar: Certificat de Urbanism nr., cu planul
anexat vizat spre neschimbare, Memoriu de Arhitectură, Extras de Carte Funciară
Procură cu Încheiere de Autentificare nr., vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 09.08.2018 s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat
există vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru care, avizăm
Eliminare vegetaţie spontană:

- reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari),
Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu ®=1-3cm şi h=1-1,5m, (conform foto
anexate).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
EIimin are vegetaŞe spontană.

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

f

\f ĺ iEDt'J Întocmit: Insp. $rîcopi Anişoara

Red: P.Afl exjlO.O8.2018
— prezentul av'z afast postal pe ste— uI PMB.

pe data de

Bt RegiB Ssabets nr 47, ttd poştai D5C013. sed 5 BuJreŞii. RDfllá1

ĺeI: 021 305.55.00
http./ŕvvww.pmb m

Nr. 593211639044



o

o



ii1öTáíť,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1(;%.:.

Direcţia de Mediu
191B 201B1 SÁP6ÄTOIM MPPEUNÁ

7

Nr. 5455,i635373í..:.::J. 2018

Către:

- Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice — RADET Bucureti

Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:

-DluH

() Str. . Sector
.‚

Bucuresti

Referitor Ia petiţia dlui ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1635373/21.06.2018 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5455/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea punctului termic PT6 Mosilor

din spap blocului din CaL Moflor nr. Sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentw

care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:

Toaletare:

CaI. MoiIor nr. «‚ punct termic PT 6 MoiIor spate imobil din str. Popa Petre'

- I ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 16 m - Reducerea cu 1/2 a înălţimU

coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea eiiminărä

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea

ramurilor usca te, degajarea cablurilor electrice

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri

Bđ. Regna Elisabeta nr. 47, cođ pcştal 050013, şectar5, BucureştĘ Rcmânia

TeI: 021.30555.00
hLtp;//wwwpmb.ro



de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăva ă/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic acestora (cu excepţia

eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,

conform Lćgii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările

i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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.

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

Toaĺetare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

XŤ. / h C
(%\ r)- s

E'
*

- o
Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 01.087.2018 OLO?
— prezentul aviz atosl postat pe site- ul PMB.

pe data de

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

Direcţía de Mediu
ROMANIA
9' C 1I6 sBÄTc J iOEu%A

Nr. 6089116402131 ¶ L. UL

CĂ TRE,
Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
Domnul - - -

1

E-maii:

Referitor Ia adresa domnului inregistrată Ia F.M.B cu nr 1640213/05.07.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6089106.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat din aI cărui coronament se poate prăbui o ramură,
arbore situat vis-a-vis de imobilul din str. Brezoianu nr. 46, sector 4, după verificarea efectuată pe
teren, in data de 13.08.2018, in conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municiptului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Scuar faţă imobil din str. Brezoianu nr. 46 ‘peste stradă:

Inlăturarea sarpantei frânte, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea
echilibrării, a eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale, prin desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45m, h 13m
Łucrăńle de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pńmavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborele - ADP sector 1 evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi canstwcţülor din ur.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor,

O respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anŕ de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maflana POPA

$4
c

*

12
me p arbod cdnsultareţavizo a,tori in consultare.php - pe data da

Red. TBJ4 ex./l3.O&2019
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PRIMĂRIA MUNIC!PIULUI BUCUREŞTI 1
Directia de Mediu

POMANIA
l!JŤh ľt sAECO

14 .ą!JL :3i3

CĂTRE
- D-na',
B-dul J Sector l

- Asocia(ia de proprictari 81. 13 A
B-dul Ion Mihalache nr. 109, sector l

Referitor la adresa d-nei ‚ transmisă prin e-rnail, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1647238/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7140/31.07.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate de detHşare a unui arbore amplasat în vecinătatea
locului de parcare, parcare aferentă blocului 13 A din B-dul Ion Mihalache nr 109, vă facem
cunoscut următoarele

- in spatele blocului 13 A, există un singur exemplar care nu aparţine speciei Robinia.
Arborele este toaletat, viabil, frumos conformat şi nu prezintă semne de declin biologic
(scorburi la baza coletului, pe trunchi, la intersecţia şarpantelor. ramuri rupte/ťrânte,
dezrädăcinat. înclinat) sau alte elemente generatoare de pericole.

Având în vedere cele constatate nu avizüm lucrări de intenenţie asupra
materialului dendroogic. Menţionăm că orice intervenţie, fără aviz de specialitate asupra
arborilor constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 2 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriu] Municipiului Bucureşu.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Art. 4. lit. j :“spaţük verzi ajërenĺe
locuin,telor de tip condotniniu — spaj'ü verzi fönnczíe dinír—un cadru vegetaL anzpiasate
adiucent blocurilor de ]ocuin'e de tip eondunu,ziu, au un roĺ es[elk .şi de protecpe, de
ameliorare a cUmatzdui şi a caliĺă(ü aerulzd' şi fac parte din spaçiile verzi publice i nu
prevede defrişarea arborilor pe motivul invocat de dvs. . .. curge co;zthzuu cíei, cad fizinze .yi

1') insectele se izpesc de inaŞhză" propunern să luaţi legătura cu administratorul tegal al terenul
de la carc aţi închiriat locul de parcare şi să găsiţi de comun acord o soiuţie tehnică viahilă,
aptă legislativ (schirnbare loc parcare sau aplicare unei copertine fără pereţi pentru a proteja
autoturismul).

?

Ć,ĺf: it
Insp(jĘ!ł Cristin (1 ENA CIIE

Nr. 71401)647238!

DIRECTOR EXECUTÍF
Simona

Rcd Ł (. / 3 ct — 13.08.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
qlA 201€ S4ATO iIZEUf.A

Nr. 5621/1636418! 2 4. Ub. zu;u

Dl.
Str.

CĂTRE

nr. ‚ sector 1

Referitor la adresa dvs., transmisă prin e-mail, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1636418/25.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5621/26.06.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra a doi arbori situaţi în
spaţiul verde aferent imobilului nr. din str. Mircea Vulcănescu, proprietate privată
conform C.V.C. nr. ‚ din care un exemplar este uscat 100% i cel de
al doilea afectează cu sistemul radicular căminul i conducta de alimentare cu apă
potabilă a imobilului, deoarece este situat pe traseul conductei din carosabil către
imobil, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglernentarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor
Cure irnobil nr. din str Mircea Vidcănescu

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 9m, 100% uscat situat lateral dreapta limita
de proprietate, către spate

- 1 ex. Moms sp. (dud) O 4Qcrn, h 12rn, afectează reţeaua de alimentare cu apă
a imobilului i căminul de apometre, situat pe limita proprietăţii către str. Mircea
Vulcănescu, stânga acces poartă

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetanlui Iegal al terenului,
evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma de&iării, pentru a nu bloca căile de
acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur ş a reţelelor aeriene, precurn şi de creare a condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietaml legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conforni art. 6, pct, 8 din Mexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii)or verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti.

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româiia
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conforrn H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritodul Municipiului
Bucureti, în cornpensarea arborilor avizaţi pentru defřiare, aveţi obligaţia plantării
a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent imobilului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri i reţe(e de utilităţi, în prima perioadă optimă de piantare după finalizarea
lucrădlor de construcţie i consolidare a imobilului sus menţionat, respectând
Angajamentul de plaritare nr. 5621/1 din 07.08.2018

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

DejHşare — 2 at dżn care 1 ex. uscat 100%

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Maŕianu POPA

iynit
Insp. Cristina ENA CHE

o

p
Rcd E.C.i 4 cx.— 09.08.201S prvzntu! aviza fosi posIatpCsiLe-Ul PMD I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
i j

Direcţia de Mediu
ROMANIA
79Ifl 3Ifl • ÇÁnOÂTOŘIM IMEuNÂ

Nr. 5991116395471 2 L Lkdb LUib

CÂ TRE,
Đomnul

Str. Ştirbei Vodă nr bI. sc. ap. ‚ sect 1
Doamna 7

Aleea Cuminţenia Pământului nr I bi. sc. ap. secL 6
E-mafl:

(Intr. tirbei Vodă nr sector 1)

Referitor Ia adresa dumneavoastră inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639547/04.07.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 5991/05.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru đefrişarea a
doi arboń situaţi in curtea imnbilului oroprietate privată din Intr. Stirbei Vodă nr. sector 1, conform
Certiflcatului de Legatar nr. din Tntrucât .reprezintă un real pericol pentru stabilitatea
flntegritatea fundaţiilor i a zidurilor aferente clădirilor celor doi vecini din proximitate - aflându-se Ia o

O distanţă de doar 20-5Ocm faţă de edificüle proprietăţilor d-Ioč, după verificarea efectuată pe teren in data
de 11.07.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modífiçările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
CurÍe imobiI lntr. Ştirbei Vodă nr sector 1:

- 2ex. Morus(dud) e 30-35cm h 8-llm, răsărk te spontan, situate pe terenul proprietate de Ia
adresa sus menţionată, Ia Iimita cu proprietatea din spatele imobilului nr. 6 din Intr. Stirbei Vodă - arborfl
situaţi Ia Iimita cu gardul din spate aI imobilului, prin amplasament (Ia cca 30-5Ocm de peretele clădirfl
vecine, respectiv acoperiuI acesteia) reprezintă un real pericol pentru integritatea zidului/acoperisului
acesteia

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, prin grija proprietarului terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare,
conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărH a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ O

Q minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie in curtea imobilului din Intr.
tirbei Vodă nr sector 1, în perioada optimâ - toamna anului 2018-primăvara anului 2019, conform
Angajamentului de plantare nr. 599111639547109.08.2018

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. arboň care prin amplasament aduc prejudicH materiale

Director executiv
Simona-Mariana PQPA

J- .‚

ĺntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: TB/4 ex./13.08.2018 ...

preur.fljl av a fost poslat pe steni PĘG
ht!wn.nrtrođesrprri&screcf-p tW.ąfl .tcd k, ç,isutstssvlze prborl rtefl.pedalad. f •t/5 2D,g
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PRIMĂRIA MuNcIPIuĹÜĺBucuREşTI 1
Direcţia de Mediu .

ROMANIA
IąlH OI 5APSÁZM MEuNÁ

2 UE 7111
Nr. 6229, 77481/1641598, 1650837/

CĂTRE
s. C STK4ULETI BUILDING S.R.L.

Str. Gârlei nr. 88, cam. 2, sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1641598/10.07.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 6229/11.07.2018. completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr
1650837/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7748/10.08.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra vegetaţiei spontane situate pe
proprietatea privată din Şos. Străuleşti nr. 103 A, conform Contracwlui de Vânzare
Cumpărare ‘ ‚ după instwmentarea dosarului şi verificarea efectuată pe
teren pe data de 08.08.2018, vă facem cunoscut următoarele

- igienizarea terenului prin eliminarea vegetaţiei spontane cu diametre cuprinsc
între 3-6cm, eliminarea resturilor menajere/de altă natură, precum şi fauna spontană
(mărăcini, scaieţi şi ciulini) se execută prin grija proprietamlui legal al terenului în baza
H.C.G.M.B. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizărń
terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

- după igienizarea terenului, dacă se íntâlnesc arbori cu diametre dc pcste 6cm, se va
reveni cu solicitare şi fotografii concludente ‚ în vederea reanalizării documentaţiei;

- întwcât, conform planului de situaţie anexat prin care se pot observa accesele către
propńetate, nu sunt poziţionaţi arbori care să afecteze crearea acceselor, exemplare de arbori
aparţinând specie Populus canadensis şi pyramidalis situate pe domeniul public al sectorului
1, între cele două accese se vor proteja.

Pentru oricc modificarea apărută u(terior emitcrii prczentului aviz, aveţi obligaţia
solicităńi revizuirii acestuia la Direcţia de Mediu. Nerespectarea celor menţionate în
prezentul aviz, va fi sancţionată conform art. 4. Iit. b. din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

In cazul în care, după minimum o perioadă de vegetaţie (mncepând cu toamna anului

Q
2019) se constată uscarea arborilor, plantaţi in dreptul imobilului nr. 68 din Şos. Străuleşti,
(din cauze posibile de accidentare involuntară la organizarea şantierului din interiorul
proprietăţii) pentru refacerea fondului vegetal, veţi avea obligaţia suportării plantărilor în
compensare a altui material dendrologic, în conformitate cu prevededle legale în vigoare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Mariana POPA

n

Red: EC. / 2 cx. — 22.08201 8

ýbďqcm it
InspĘ%istina ENA CHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

NI.. iub

.1
::... .....•••.

ŔOMÂN IA
I9l8 2018' sÄonAîon ľM IMP OEuŕ4Â

CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
Bukvardul PoligraJiei nr. 4, sector 1, Bucuresü

(Strada LL Gheorghe Stâlpeanu n. ector 1)

În cadrul vizitei efectuată pe teren în data de 02.08.2018 în vederea identificării
traseului pentru emiterea avizului de specialitate privind executarea unei lucrări de
reţele electrice, în aliniarnentul strádal din dreptul imobilului cu r - din str. Lt.
Gh. Stâlpeanu, sector 1 a fost inventańat un arbore pentru care, în conformitate cu:
Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtońul
Municipiului Bucure$i i RC.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm;

Defriare, cu obligativitatea păstrării alveolci:
Arbore in alveolă, în dreptzd inwbilului din strada Lt. Gheorghe

Stćlpeanu, aJlat ín declin biologic:
- 1 ex. Tillia sp. (tei) cu 0=35 cm, h=12 m, lipsă ritidom pe toată lungimea

trunchiului, cu scorbură deschisă la baza acestuia, pericol de prăbuire (conform
foto anexate);

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.DY. Sector 1- administratoml
Iegal al terenului, cu respectarea adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de
Mediu, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiłe de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor edilitare aeńene, astfel:

- defriarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii
de evenirnente nedońte (având în vedere starea de declin biologic a arborelui
precum i faptul că în trotuar se vor executa lucrări aferente unei reţele electrice) ş
pentru crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoruł legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuri]or i a persoanelor din zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor prezentului aviz i a tehnologiei de
specialitate privind execuţia de&iăriIor, în caz contrar se vor aplica sancţiuni
conform art.6, pct.8 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr304/2009.

Bd. Regna 8abeta rr 47, d poşal 0513, sect5, Buaireşti, RwnW
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.304!2009

Re,jD.V.i2exJ08.QS.21tT: Ą
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privind Norniele de protecţie a spaţiitor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
cu modiflcările i completările ulterioare, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defńare, aveţi obligaţia pĺantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu
circumfeńnţa trunchiului de minimum 7 cm i înălţimea corespunzătoare
diametrului ibncţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare din toamna
anului 2018 — primăvara anului 2019, astfeL

• 1 ex. va fi plantat în alveola rămasă liberă în urma defriării;
• 5 ex. în alte zone de pe raza sectorului 1.

La §nalizarea Iucrărilor de plantare, conform ait9, alin. 5 din H.C.G.M.B.
nr.304/2099, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl Primăriei
Muncipiului Bucureşti în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare. In
caz contrar se vor aplica sancţiuni conform arŁ4 din ace1ai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Deňiare — 1 ex., în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaua POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

POMANIA
llS ?D%S I SABATDPIM IMPnEUNÄ

Nr. 248411612975î 8 4116. 2018

CĂTRE,
FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

Calea Pievnei nr.59, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1612975/03.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2484/04.04.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.59, Calea Plevnei, Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
13.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri şi degajării instalaţiilor aeriene stradale.
Curte imobiĺ nr. 59, Calea PlevneĄ Iângă gard spre trotuar iateral dreapta
stânga acces:

- 2 ex Morus sp (dud) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex Juglans sp.(nuc) O 45cm, h 14m

Curte imobiI nr.59, CaIea PlevneĄ zonă garaje
- 2 ex Populus canadensis (plop) O 6Ocm, h 14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
C Curte imobiI nr 59, Calea PIevnei Iateral stânga acces, Iângă gard-parcare

-2 ex Populus canadensis (plop) O 5Ocm h 13m, prezintă scorbură Ia
colet cu (ipsa cilindrului central sau cilindrul central putred, existând pericolul
p ră b u ş i ri i.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
sau toamna) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora

Bd. Regina Elisabew nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rom&iia
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a l2ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă( toamna anului
2018, primăvara anului 2019), potrivit Angajamentului de plantare nr.2484/1 /
2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare- 5ex.
Defńşare- 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Luminiţa CRISTESCU
4ex./201 8

J,j

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB ) I
pe dála Hě tI
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Nr. 4325, 4389, 5965 /1627646, 1628419, 1638986/ 29 AUS 2018

D1.
CĂTRE

Str. nr. ‚ sector 1

10-12m - elirninarea rarnudlor uscate
mastic sau vopsea specială (pentm
i instalarea declinului prematur) pe

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
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Referitor la adresa dvs., transmisă prin e-rnail, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1627646/24.05.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 4325/25.05.2018, precurn i la
adresa A.D.P. Sector 1, înregistrată la P.M.B cu nr. 1628419/25.05.20 18 ş la Direcţia
de Mediu cu nr. 4389/29.05.2018 prin care redirecţionează adresa dvs., adresă pe care
aţi completat-o prin depunerea dovezii proprietăţii, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1638986/03.07.2018 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5965/04.07.2018 privind erniterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent
imobilului nr. din str. Marinańlor, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată
pe teren în data de 25.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea i adrninistrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările ş completările ulterioare
ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucure$i ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm
Toaletare:
Curte irnobil nr. str. Marinarilor
Dreapta acces:

- 3 ex. Abies alba (brad) O 20-25cm, h
din coronamente şi aplicarea imediată de
împiedicarea procesului de evapotranspiraţie
cicatricile rămase după eliminarea ramurilor
Lateral stânga proprietate şi spate casă:

- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 30-45cm, h 12-14rn - reducerea cu maxim 1,5-2m
din lungimea rarnurilor pendule spre curtea imobilului i peste carosabil, în vederea
eliminării riscului de frângere ş prăbuire a rarnurilor la condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor ş eliminarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)



Defriare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale
Aliniamentul străzii Marinarilor stônga acces imobil nr

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 4Scrn, h 12m, cu scorbură deschisă
pe trunchi formată Ia punctul de inserţie aI unei arpante care s-a desprins cu rnult
timp în urmă, fără cilindru central, în pericol de prăbuire
Cure irnobil nr str. Marinarilor dreapta acces:

- 1 ex. Abies alba (brad) O 2Ocrn, h lOrn, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa astfel prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/316.25.16 pentru exemplarul situat în aliniamentul străzii Marinarilor şi prin
grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii pentru exemplarele situate
în curtea imobilului nr. ‚ evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aedene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Mexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toanmă-primăvară) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, (3)
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defřiarea i scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul i proprietawl legal al terenului sunt răspunzători
de siguranţa bunudlor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni confonn art. 6, pct, 8 din Mexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norniele de protecţie a spaţiilor verzi pe tedtoriul
Municipiului Bucureşti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritodul Municipiului
Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru dehiare, vă revin următoarele
obligaţii:

-proprietarul legal aI terenului imobilului nr. are obligaţia plantării (3)
altui arbore tânăr cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0
trunchiulni minimum 7cm) i înăJţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent imobilului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018
respectând Angajarnentul de plantare nr. 5965/1 din 14.02.2018

- A.D.P, sector I are obligaţia plantării în compensare a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, astfel 1 ex. în
pastila rămasă liberă în urma defriării i alte 5 ex. în pastilele libere din aliniamentul
străzii Marinarilor, în vederea completării acestuia sau în alte zone deficitare aflate pe
raza sectorului, in perioada optimă de plantare din toaiima anului 2018, cu
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respectarea prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ambele entităţi au obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIai act nonîiativ.

Defdarea arborelui avizat situat în aliniarnentul str. Marinadlor se va face cu
aplicarea prevederiloradresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadml P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47. mansardă. aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are tenîien de valabilitate 2 ani de la data emiteńi i este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, numai dacă locaţia figurează pe Iista
Monumentelor Istońce/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti

Toaletare — 5 ar.
DeJHşare — 2 ex, din care I ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

Q InsÁI;ţristina ENA CHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:'\:.;
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1916 ZDIB I sArflt3CV .Ęii.'

Nr. 5088/1633105/ 2R AUE îüi

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector ĺ

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1

Spre $ünţă;
- Asociaţia de Proprietari Bloc C 9
Str. Făurei nr. 5, bl. C9, Sector 1, Bucureşti
-DL

Referitor la adresa dvs. nr. 7696/11.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
O 1633105/13.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5088/14.06.2018, prin care

wansmiteţi adresa d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat pe spaţiul verde aferent blocului C 9 din Str.
Făurei nr. 5, precum i tunsul gardului viu din jurul blocului sus menţionat i cositul
ierbü, vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completădle ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Tă ieri de întreţinere/regenerare

- aplicarea Iucrărilor de regenerare la gardul viu ş arbutii izolaţi din spaţiul
verde aferent blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne i degarnisite, scurtarea cu
Y3 până Ia Y2 din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate pentru
speciile Acer sp. (arţar), Spiraea sp. (spirea), Hibiscus sp. (hibiscus).

Lucrările avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
O H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada optimă pentru fiecare specie pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sector 1, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
j ur.

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

Bd. Rega Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, BucureştL Romána
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Menţionăm că Iucrarea solicitată, cu privire Ia cositul ierbii, face parte din
lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi care nu necesită avizare.

In vederea reanaiizării cererii privind toaletarea arborelui apaijinând speciei
Tilia din spaţiul verde aferent blocului, despre çare spuneţi că “are unełe crengi cam
nzarż şi caz-e sunt aplecate deasupra uneż parcărż “, vă facem cunoscut că la
verificarea în teren nu a putut fi identiflcat arborele la care se face referire ‚iar tot
mateńalul dendrologic fomiat din arbod nu prezenta elemente generatoare de
peńcole, astfel, pentru o determinare corectă a arborelui trebuie să reveniţi cu o
solicitare în care să localizaţi arborele i eventual datele de contact (apartarnent,
interfon, nume i interval orar) aI unei persoane care poate preciza arborele care
aduce eventuale prejudicii

DI. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
copie, Ia avizieml blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadml P.M.B cu sediul în B-dul Regina Q
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, rnarţi între orele 9-13.

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

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

j$4mit
hxsp. 1íĘCristina ENA CHE

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ul,%..:;.:.:..

Direcţia de Mediu
POMAN IA
lqln ?Ďla I SÁPBATQIM IMP EUNA

Nr. 6724, 672611644104, 16442P/ 4

CĂTRE

Ađministraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Administraţia Domeniului Public Sector 1
Şos. Poligrafiei nr. 4, sector 1

Casa đe Cultură a Studenţilor Bucureşti
Str. Plevnei nr. 61, sector 1

Spre ştiinţă:
- Doamna

Referitor a adresele doamnei Chiran Liliana reprezentantul Casei de Cultură a
Studenţilor Bucurefl, înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1644104 /19.07.2018,
1644213/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6724/20.07.2018 ‚ 6726/20.07.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcul Operei,în
jurul casei de cultură, situată în Calea Flevnei nr. 61, sector 1, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul IocaNtăţitor, cu modif]cările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaietare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eĺiminěrü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

In pacul Operei, în apropierea gardului Casei de Cultură:
- 1 ex. Acersp. bitulpinal (arţar) e 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)0 60 cm, h 14 m
- 2ex.Acersp.(arţar)020-25cm,hlO-12m
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) 0 20-30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. Bitulpinal (dud) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) 0 15-20 cm, h 9- 10 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In pacul Operei, în apropierea gardului Casei de Cultură:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, h12 m — scorburi multiple Ia bază, ciuperci saprofite
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 30 cm, h12 m — scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, h12 m — scorburi multiple,înclinat 45° peste imobil, sistem
radicular de suprafaţă putred
- 1 ex. Ulmus sp.bitulpinal (ulm) 020 cm, h 1O m- uscat 100%

Bd. Regü,a EsabeW nr 47, cod poştal 050013, sedůr 5, Bucureşti. Rom%t
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, hlO m — scorbură pe jumătate din Iungimea trunchiului,
scorbură profundă cu Iipsă cilindrul central in zona de inserţie
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 20 cm, h 10 m — scorbură profundă Ia bază
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 10 m — — scorbură pe jumătate din Iungimea trunchiului,
scorbură profundă cu ipsă cflindru centra în zona de inserţie
In curtea Casei de Cultură
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 1Dm - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal Primăria Sectorului
1/ ALPAB, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fl afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tănăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 37 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în
funcţie de specie), în parcul Operei, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului
2019.

La f]nalizarea lucrărilor de plantare 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 verificării în teren
a plantăriłor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Pentru reanaizarea cererii Casei de Cultură a Studenţflor privind defrişarea
exemplarului Ailanthus sp. situat Iângă gardul imobiiului, este necesar să prezentaţi Ia
Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr 47, sectowl 5 un
act de proprietate şi să semnaţi un angajament de plantare în compensare unui ex. arbore.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările deo
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaietare— 8ex.
Defrişare - 6 ex În declin biolgic şi un ex. 100% uscat

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\ N Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU-ŕp ex/20ÜqOÂW

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wpmb,roĺinstitutii/primaria/directiiIdirecIia mediulavize arboh in consultare/avize arboh in consultarejlśp), pă data de
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ŔOMÂN IA
WIA 1Dm I EÄPDATOPIM IMPPEUNA

CĂTRE
s.c CONTINENTAL HOTELSS.A.

Calea Griviţei nr 143, sector 1

Spre $ńnţă:
- Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
-DL'

Referitor la adresa A.D.P. sector 1, inregistrată la P.M.B cu nr.
1645610/24.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6900/25.07.2018, prin care
redirecţionează cererea d-lui ‚ Ia adresa Continental Hotels, înregistrată
la P.M.B cu nr. 1646201/26.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 7066/27.07.2018,
precum i Ia adresa d-lui L transmisă prin e-rnail, înregistrată la P.M.B cu
rrn 1646542/26.07.2018 ş la Direcţia de Mediu cu nr. 7067/27.07.2018, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arbońlor situaţi pe spaţiul
verde aferent proprietăţii private de pe str. Atelierului, în vecinătatea Continental
Hotels din Calea Griviţei nr. 32, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conforrnitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modiflcările i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţńlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti şi art 613 din Codul Civil,
avizăm
Toaletare
Curte proprietatea privată, jară număr cadastral de identUicare, sżtuată in spatele
Continental J-Iotels pe str. Atelierzzlui

Lucrările se vor aplica arborilor care afectează clădirea hotelului Continental
precum si a celor care prezintă ramuri pendule peste aleea carosabilă din jurul
botelului ş peste cea de acces in parcarea subterană a hotelului ‚ aparţinând specülor:
Acer negundo i platanoides (arţar); Fraxinus sp. (frasin) ş Populus canadensis ş
pyramida]is (plop).

.:ÇlŢ
‘
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Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nomiele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureti. în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu fî afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) in baza
Codului Civil prin grija Continental Hotels, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constrncţiilor din jur i a reţelelor aedene.

In situaţia în care solicitantul, în speţă Continental Hotels, deţine informaţii
despre proprietańi legali ai terenului din spatele hotelului, vă comunicăm că Iucrările
avizate se pun în aplicare de către proprietarul legal al terenului pe care se află
arbodi, în confonriitate cu prevededle din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti.

Precizăm că executantul iucrărilor este direct răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz (J
contrar aplicându-se sancţiuni confomi art 6, pct, 8 din Mexa nr. 1 la H,C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului
Bucureti.

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

DIRECTOR EXECUHV,
Sim ona-Mariana POPA

Q
4 IjOCiiilt

‚ 5'

Ins. Crišti,:a ENACHE

Rcd E.C./3 cx. - 20.082018 prczcniulaviza ľusl postal pcsiw-uI i'Mfl
. ĄU6. 191Ü
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Nr.1 6486381173611 29. us 2UR

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Polîgrafiei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei - --

c tr.

Referitor la adresa dvs. nr. 12102/01.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1648638/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7361/03.08.2018, prin care ne
transmiteti spre soluţionare cererea dnei - -‘ ‚ de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în dreptul imobilului nr din
str.Praga ‚la verifîcarea efectuată pe Éeren, în data de 08.08.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ş H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantäţiilor
de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizäm:
Toaletare:
Aliniament strada Praga, în dreptul imobilului nr.

- 2 ex.Tilia sp. (tei) ® 20-3Ocm, h 14 m, reducerea cu 1-2 m din lungimea
ramurilor pendule spre carosabil cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
arborilor, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin ruperea
i frângerea ramurilor Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolei
Aliniament strada Praga, dreapta acces inzobi! nr

-1 ex Acer negundo (arţar) ® 4Ocm, h lOm, usca[ 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

0213193258,0213193253,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
astfel

Bđ. Regina Eisabeta nr 47, cod poştal O5l3, seor5, Bucureşti, Rcmânia
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pcL 6 din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea si scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defńare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui arbore
tânăr cu balot de pământ, circumfcrinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare toamria anului 2018, în vederea completării
aliniamentului, cu respectařea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011' privind
amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- Iex. uscat 100%
Toaletare — 2 ex.

o
Director Executiv,

Simona-MĺatĘáęA

Întocmit: Inspector VasiIicU

ăUB 2018Red, P.Vi5 ci- 1408.2olsprezentul aviz a fost postat pe s'te-uI PMB
http//www.pmbro/institutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consutare/avize •arbori in consultarephp, pe data de

d. Regina EĘsabeia nr 47. cod poşaI 05C013 sedor 5, Bucweşti, Rrân ?
Ţ&: 021305 55OOint 4016
hLtp://wwwpmb.ro .As

001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ::%
ROMAN IA
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2 i ÂHE

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

BduI Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3,Bucuresti

Spre ştiinţă:
Doamnei
Str.' ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Administraţia Domeniului Public Sector 1

Q Bdui Poligraflei nr.4,Sector 1,Bucuresti

Referitor la adresa A.D.P SECTOR 1 nr. 12086/01.08.2018, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1648636/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7362/03.08.2018, prin
care ne transmite spre soluţionare cererea dnei ‚ de erniterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea irnobilului din str.
George Valentin Bibescu ]a verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilaiiul
localităţilor cu modiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Toaletare:

Curte imobil str. George Valentin Bibescu
-1 ex. Tilia sp.(tei) O 60-8Ocm, h14-16 m ‚reducerea cu 1/4 din înăltimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Defrişare
Curte imobil str, George Valentin Bibescu

-I ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h14-16,prezintă scorbură pe trunchi din care se
observă lipsa cilindrului central,existând pericolul prăbuirii

Lucrările avizate se vor executa prin grija adrninistratorului/propńetarului Iegal
aI terenului pe care se află arborii (A.F.L),conforrn prevededlor Ja H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

Nr.7362/1 646636

o

Bd. Regna EFabeła r 47, d po.& 05c013, sea5 Buan, Riiiia
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măsuri de prevenire a accidentełor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conforrn ait. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defńarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiiłor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui scorburos avizat
pentru defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri CH balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie ( toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJi-iş'are- I at

Toaletare — I at

Director Executiv,
Simona-MşŞaaPOPA

Întocmit Inspector Vasilica PLEU

Rcd. PV/5 cx.2P08.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB .

pe data d AU6. ?
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
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2 R ău

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4, Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei 1 .1

Q ‚Sector 1 ‚Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs. nr.12329/01.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1648631/01.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7363/0.3.08.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei . de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul
stradal din Calea Floreasca Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
08.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările
ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:

Q Aliniament Calea Floreasca ‚stânga acces imobiI
-1 ex Ulmus sp.(ulm) O 5Ocm, hl4m,reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş
degajării acoperiuIui
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Nr.7363116486311
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Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de )a data emiterii.
Toaţelare— lex.

Director Executiv,
Simona- riana PQPA

lntocmit: Inspector Vasilica PLESU

o

Bd. Regia EJabeka rw. 47, cod poşml O513, sed5, Buciireşti. Romi

TeI: 021.3055500 iit 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1•%%:.:.
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoligrafÎei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
R.A.-A.P.P.S. S.A.I.F.I.
Str.Barbu Delavrancea nr.6A ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12278/01.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr 1648647/02.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7366/03.08.2018, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea R.A.-A.RP.S. S.A.I.F.I. de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
aliniamentul stradal din str.Barbu Delavrancea nr.6A, la verificarea efectuată
pe teren, în data de 08.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniament strada Barbu Deĺavrancea, stânga-dreapta acces imobil nr. 6A

- 2 ex.Tilia sp. (tei) e 25-3Ocm, h 8-10 m,uscaţi 90% -100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021
3193258; 021 3193253,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure$i, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor
se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş
crearea condiűilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

s.t—.

Nr.736611 648647! 28

o

o
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Pentru refacerea fondului vegetaí, în compensarea arborilor uscaţi
avizaţi pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare toamna anului 2018, în vederea completării aliniamentului, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiüor de aliniament din
Municipiul Bucure$i.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normatkv.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. Q
Defrişare- 2ex. uscaţi 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

LQ ţ
Q P7

“ Intocmit: Inspector Vasilica PLEU

o

Red. PV5 e- 2Ct8201&

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI s:.::.

Direcţia de Mediu ‘1

POMAN IA
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CĂTRĘ
Dna

Str. ‚ r' sectorl

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1618410/24.04.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.3047125.04.2018, prin care solicitaţi emiterca avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului . w. str.
Curtişoara, proprietatea dumneavoastră ‚confonn contractului de Vânzare —Cumparare

c 1!1O.12.2014,prezentat, la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.05.2018,
s-a inventariat următorul mateńal dendmlogic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind regłementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilaiiul
localităţilor cu modilkarile şi completańle u[teńoare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teńtońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Curte1 irnobil ‘ ‚ sţr. Cząrtişoara
Defńşare şi scoaterea rădădnilor:

-1 ex Abies sp.(brad) (?i 4Ocm h 13m ‚ amplasat la cca 0,8-lOOcm de imobil,
vegetează doar în treimea superioară a coronamentului, existând peńcolul prăbuşińi.

Lucrările avizate së vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pńvind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, pńn grija
administratomlui legal al terenului pe care se aM arborele/arborii, evacuându-se masa

o lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea
condiţiilor necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoruYproprietaml legal al terenului este räspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea prevedeńlor avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăieňlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repasarea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defńşare, aveţi obligaţia plantărü a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă

5 Boassş. Rrm.na I •4:=I.% i I I

Nr. 3047116184101



(toanma anului 2018 sau primăvara anului 2019) potrivit Angajamentului de

plantare nr.3047/10.07.2018.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Mexa 1 la H.C.GM.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veńficăńi în teren a plantărilor în compensare, In caz cůntrar se vor aplica

sancţiuni conf. ait4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare- lex

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

t

1\
‘1., I

Intocmit: Inspę5tor Luminlţa CRISTESCU
4exJ2018.

prezentul avIz a tost poslat pe site-uI PMB
2

40ď
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .I1ť7%..;:.:z.

Direcţia de Mediu

Il8 2C1b I SÁ1ItIMMVWk&

31 40620í9
—

cĂ TRE

ADMINISTRA TIA FONDUL W IMOBIUAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectowl 3

Spre ştiinjă;

- Domnul - -

Str. ‚ Sector 1, Bucureşti

O
- Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poiigrafiei nr. 4, Sictor 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa ADP S1 nr. 8493114.06.2016, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1634451118.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5322119.062018, prin care se solicită
emiterea avizului de speclalitate pentru intervenţIa asupra unor arboń situaţi în aliniamentul
stradaJ şi in curtea imobilului din Str. Rabat Sector 1, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren in data de 26.06.2016, s-a inventadat următowl material
đendrologic pentru care conform prevederiior Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şI
ađministrarea spaţiilor verzi din intravllanul Iocalhăţilor, cu modificădie şi completăńle
uherioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Nonneie de protecţIe a spaţiiIorverzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare cu extragerea rădăclnilor:

în curtea imobilulul:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 - 25 cm, H 8 - 10 m, uscate 100%
Lucrădle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI imobilului, A.F.1., in

regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accldenteior sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene, detrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor executa pentru evitarea produceńi
de evenimente cu urmări nedodte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de matedal
dendrologic tânăr.

Nr 5322 - 111634451!
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a täieńlor, in caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentw refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońloń, avizaţi pentru defńşare

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 2 ex. arbori tineri cu balot de

pământ (cu dlametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie

de specie), in curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădIri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018.

La finaüzarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.H. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din tadrul P.M,B, in vederea verificării in teren

a pantărilor in compensare, în caz contrar se vor apica sancţiuni conf. ait, 4 din aceIaşi act

normativ.

Prezentul aviz este valabll numai însoţit de avizul emls de Ministerul Culturii,

conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Miűimenteior Istorice, cu completărlle

l modificările ulterioare, pentru arbcrii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz se va executa in regim de urgenţă.

Defrişare —2 ex.

DJRECTOR EXECUTIV,

Simona-Madana POPA

-

Intocmit,

Insp. Florentlna POPESCUn exi 26.01.201 B

— prezeniul aviz alost pastat pe slte- uI PMB.
— 9 4M zo

hltpiNnnů.pmbsożinstitutiVpńmadaidirecfllldirectla. medIWavizesrboü In .consuilareiavize, aibodjn ccnsi1tarephp, pe dala
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POMÂN IA
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CĂTRE,
ADMINIS TRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflel nr.4,Sector 1,Bucureşti

Spre ştiinţă,
Asociaţiei de ProprietarI BIoc4,Sc.B
B-dul Mareşal Al. Averescu nr7,Sector i ‚Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9358/04.07.2018, înregistrată b P.M.B cu nr
164i459110.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6270111.07.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari Sc.B de
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 4 din B-dul Maresal Ai.Averescu nr.7,vă
Informăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2016, s-a
inventariat următowt matedal dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007 privind reglementarep şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanui Iocaiităţilor,republicată, cu módiflcările i completăńie ultedoare şi
H.C.G.M.B. nr 304/2009 pdvinđ Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:

tn Iocui de joacă pentru copii,Iimită parcarea dinspre bloc,lateral dreapta bloc 4
acces scara B, B-dul Mareşai AI. Averescu nr.7

- 4 ex.Fraxinus sp. (frasin) elO-25 cm, h 6-14 m,înclinaţi 40°-45 către
alee carosabll şi IocuI de joacă pentru copii,reducerea cu 114dm înălţimea
coronamentelor arbodlor pentru vertlcallzarea acestora.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Tn Iocul de joacă pentru copii,limită parcarea dinspre bloc,Iateral dreapta bIoc,
acces scara B, B-dul Mareşal AI. Averescu nr7

-1 ex. Carya ovata (nuc negw) ®4Ocm, hi0m ‚uscatloo%
în faţa bloculu 4, stânga acces scara A ‚ B-đul MareaI AI. Averescu nr7

-2 ex. Ailanthus altissima (oţetar) e 8-iOcm, h 6-7 m, uscaţiloo%
Lucrăhle avlzate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021 3l625l61conform prevedeńlor ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
đe protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându

Bd. Regha ‘—‘— rv. 47. şWOI3,a5. jaiü, Ran&4
T&0213015500
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se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuăndu-se mäsuń de
prevenire a accidente!or sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfei:

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritorlul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa ?n orice
perioadă a anului).

- defiişarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producedi đe evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor
pentru plantarea de matedal dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi
avlzaţi pentru delřlęare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obllgaţia
plantării a 3 ex. arborl tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiulul
de 20-ZBcm (0 trunchiului mlnimum Tcm) şi înălţime corespunzătoare
diametsului în funcţIe de specie, ‚ in spaţiul verde aferent blocului
respectând distanţa reglenentară faţă de clădiń şi reţele de utilităţi, in
perioada opümă de plantare din toanna anului 2018. Q

La flnalizarea Iucrărflor de plantare conf. artS alin.5 din Anexa ¶ Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B. în veđerea verificärii în teren a plantărilor în compensare, în caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. aď4 din aceIaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imeđiat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vlzibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare: 4 ex.
Defhşare: 3ex.

Director Executiv,
Simona-Marlana POA

ç1

r lntocmit: Insp.Ing. Crlstlna Enache
L lnsp.VasHlca Ploşu

Reď:P.V-Sn-21,08201B
pnaflţulsvkafoztposlalpe ‘

“- -
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Direcţia de Mediu

ROMANIA
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3! AUE LU,b

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poflgratiei nr.4,Sector 1,Bucure$i

Spre ştiinţă,
Doamnei
Str. ‚Sector 1 ‚Bucureşti

Refeńtor Ia adresa dvs. nr. 10745/01.08.2018, înregistratä la P.M.B cu nr.
1649614fl07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7577/08.08.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei de emiterea avizului de
specialitate pentm intervenţia asupra arborilor siwaţi pe aleea din spatele imobilului nr

str.Arad ‚la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat unnătorul mateńal
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind rëglementarea
şi administrarea spaţiilor ve&i din intravilanul localităţilor cu modificăńe şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletnre:
Lângă gardut imabflului i din str.Arad ( spate bloc N dih Calea Griviţei

- 4 ex. Fraxinus sp: (frasin) Ç$ 60-8Ocm, h 8-10 m, reducerea cu 113dm înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de

o pagube materiale sau accidente prin wperea şi frângerea ramurilor la condiţii
meteorologice nefavorabile.
Defrişare şi scoaterea rădăcinflor:
Lângă gardul imobilulni - ( din str.Arad ( spate bżoc N din Calea Grivifei -

_

-1 ex Fraxinus (frasin) (2) 4Ocm, h 6m ‚ uscat 100%
Lucrăńle avizate se vor exccuta prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

0213193258,0213193253,conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene,
astfel:

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teňtońul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamnă-primăvară) pentru a nu

W. Hco na Eäsaeta pr. 47. «d oostai QSWt3. sector 5. Bi.cwai. HnănE I t"% I çb, i I
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fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscatc,
operaţiune ce se poate executa în orice peńoadä a anului).

- defńşarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerü dc evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologie tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obflgaţia plantărfl altui arbore
tânür eu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare toamna anului 2018.

La ňnalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veńficăńi în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. ärt.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm cä administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zona operaţiurúlor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar
aplicându-se saicţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defrişare- 1 ex. uscat 100%
Toaletare — 4 ex.

DIrector Executiv,
Simona-Mariana POPA

I o

ÎntocmIt Inspector Vasilica PLEŞU
ţc

Rcd. P W5cx 2O8 2OtBprezenIuI aviz a ĺost po5tat pe siteuI PMB
hItpYwvw.pmb i&inslitutiVpdmań&direcţiUdirectia mediwavize .erbcri. n consLdlarWavize. .arbon in consuflare php, pe data de
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1

BduI Poflgraflei nr.4,Sector 1Bucureşu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ..

ROMAN IA
‚n,& ni1I ÄroATtDlu LtD[uNÄ

31 ÂU6 lr.Nr.758411 649634!

Spre ştiinţă,
Doamnei
Str. ‚Sector 1 Bucureşti

O - @yahoo.com

Referitor la adresa dvs. nr. 10758/01.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649634/07.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7584/08.08.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intérvenţia asupra arbońlor situaţi în dreptul imobilului din
str.Tńumfului ja verificarea efectuată pe teren, s-a inventaňát următoml mateńal
dendrologic penln care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administnrca spaţiilor verzi din intnvilanul locaütăţilor cu modiflcăńle şi
completăńle ukeńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor Veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti $i H.C.G.M.B. nr. 114/201 l
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiflor de
aliniament din Municipiul Bucureşü, avizăm:

—_

O Toaletare. - ‚‘

Aliniarnent, dreapta acces inobi1 i ‚str. TriumĄdui
- 1 ex.Ailanthus altissima (oţetar) 4Ocm, h 8m, reducerea cu 114 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajare cabluń
electrice
Defrişare şi scoaterea rădăcinflor cu păstarea alveolei:
Aliniament, dreapta acces imobil str. Triwnjldui

-1 ex Acer sp. (arţar) ® SOcm, h lOm, prezintă multiple scorburi pe trunchi prin
care se poate observa lipsa cilindrului central, existând peńcolul prăbuşirii

-1 ex. Acer sp. (aijar) 6Ocm, h lOm, prezintä scorbură profundă Ia colet prin
care se poate observa lipsa cilindmlui central şi ciuperci saprofite pe tnnchi ‚ existârid
pericolul prăbuşirii

Ad. RegiM Ebsa,ata rw 47. od oosWI 05W13. sedor5, BuanSJ. Rcxnána lłiJl



Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
0213193258,0213193253,conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Nonnele de protecţic a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau đeteńorarea consĹmcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene,
asďel:

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnä-pńmăvară) pentru a nu
fI afectat echilibnl biologic al acestora (cu excepţia ełiminăńi ramuńlor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defńarea şi scoaterea rädăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerü de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânär.

Pentru refacerea fondului vegetaĘ în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 12 e
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă de plantare toamna anului 2018, în vederea completării
aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrăńlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. O4/20O9. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.MB. în
vederea veńtkăńi în teren a plantăńlor în compensare, În caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. ait4 din acelaşi act nonnativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defr4are-2 ex.
Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona-Maria a P0PAţ

îI
Întocmit: Inspector Vasilica PLEU

Rcd. P V/5 n- 1%O82OI8prazMuI az a fosI pcslat pe sIto-Ld PMB
hltp !I ą.pet.mlnsbtutwpinan&direcWdirectia.jnedkdavizewbon in cmnttar&avize arbon..Wtccnsukaie.pł,, pe data da
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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CĂTRĘ

B-dul
Domnul .

- Sector 1,Bucureşú

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregi.strată Ia P.M.B cu nr.1650758/09.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7763/l0.0&2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în parcarea đe reşedinjă a blocului 35E din B-dul Ion Miha]ache

Ia verificarea efectuaiă pe teren, !n data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitatc cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intmvilanul localităţilor cu modiflcariieşi completaňle uiterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 30412009 pńvind Normele de protecţie ii spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Ţoiietare:
In spatele blocului 3SEjângă paitarea de reşedinţă aferentă blocului ‚B-dul Ion Mihalache

- 1 ex.Robinia sp. (salcâm) O SOm, hl2m,înclinat 45° către paaarea de reşedinţä -reducerea
cu 1/2 din înălţimea comnamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităňi
produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

Lucrarea avizală se va executa prin grija ADP sector 1, evacundu-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de pmvenire a accidentelor sau a deteriorarării
constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Conform arLă pct. 6 din Anexa l ia H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normelc de prolecţie
a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toalelarea se va executa în perioada de repaus
vegelativ a arbońlor (pdmăvara sau loamna), pentru a nu fi afectat echilibml bioiogic al acestora (cu
excepţia eliminăsii ramurilor uscaie şi frânte).

() Precizăm că administratowĺ lega] ai terenului este răspunzruor de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona openţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toafe:are — 1 e.t
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
9IO.201a SÄpEÁTPItĄ MPPEUNS

Nr.4705/1630103/ 3 S2l L1

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1

Spre tünţă:
-D-na
— Asociaţia de proprietari BI 21
Str. Presei nr 5, Sector 1
— Asociaţia de proprietari BI 22
Str. Presei nr. 7, Sector 1

Referitor la petiţia dnei ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B. cu
nr. 1630103/04.06.2018 ştIa Direcţia de Mediu cu nr. 4705/05.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiile verzi
aferente blocurilor 21-22 din Str. Presei nr. 5-7, vă facem cunoscut că s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304J2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Str. Presei nr. 5, Bl. 21
Toaletare
Spaţiu verde faţă hloc:

Rediicerea cu maxim 1-1,5 m din lungimea ramurilor ćare afectează faţada blocului
şi din înălţimea coronamentelor (până la nivelul blocului), în vederea echilibrării
coronamentelor i eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza
acestora (primul etaj de şarpante)

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 20-45 cm, h 10-16 m
- l ex. Prunus cerasifera (corcodus) Ç$ 10 cm, h 7 m, înclinat la 15° spre spaţiul verde
- 5 ex. Tilia sp. (tei) ® 25-40 cm, li 14-16 m
- I ex. Aesculus hippocastanum (castan) ® 20 cm, h 10-12 m

Spafiu verde spaíe hloc
Reducerea cu maxim 1-1,5 m din ]ungimea ramurilor care afectează faţada blocului

şi din înă]ţimea coronamentelor (până la nivelu] blocului), în vederea echilibrării
coronamentelor si eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante)

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç2 15-25 cm, li 12-14 m
- 5 ex. Acer platanoides i negundo (arţar i paltin) ® 20-4Ocm, h 12-14 m

Bd. Reaina Elisabela nr 47. cnd nosaI Qsmis. sectnr5. Bucurssti. Pnmánia I iI



- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 14 m
- 5 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ® 25 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc scara 2
Reducerea cu maxim 1-1,5 m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocutui

şi din înălţimea coronamentelor (până la nivelul blocului), în vederea echilibrărü
coronamentelor i eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) (2)40 cm, h 16 m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ® 40 cm, h 16 m
Str. Presei nr. 7, B1. 22

Spaţiul verde faţă bloc:
Reducerea cu maxim 1-1,5 m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului

şi din înălţimea coronamentelor (până la nivelul blocului), în vederea echilibrării
coronamentelor i eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramuriloruscate. fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante):

- 5 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 25-40 cm, h 14-16 m
- 4 ex. Acer platanoides (paltin) O 40-50 cm, ii 16 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, h 10 m — reducerea cu maximum 015 m din

lungimea ramurilor în vederea echilibrărij coronamentului
Spaţiul verde lateral bloc scara 2

- 3 ex. Tilia sp. (tei) ® 30-50 cm, h 14-16 m - reducerea cu maxim 1-1,5 m din
lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi din înălţimea cownamentelor (până Ia
nivelul blocului), în vederea ecbilibrărh coronamentelor i eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ja condiţii meteo nefavorabi]e, eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Spaţizd verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 60 cm, h 16 m (aI doilea exemplar din aliniament) - reducerea
cu maximum 3m din înălţimea coronamentului (până Ia nivelul blocului), în vederea
eçhilibrării acestuia si eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscale, fără a se elimina ramurile tinere de la
baza acestuia (primul etaj de şarpante)
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul vedere faţă bloc 22, dreapta scara 2:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) (2515 cm, h lOm, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. S 1, cu acordul celor două Asociaţii

de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, ]uăndu-se
măsuri de prevenire a accidentetor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toalelarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (Ioamnă-primăvară) pentru a nu fi

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cndpoştaO5l3. sedor5. Bucurąti, Rcmănia



afectat echihbrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadä a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimenśr cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr
cu balot de pământ, circumferinţa trtrnchiului de 20-2Xcm (ţ3 trunchiului minimum
7cm) şi înälţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocuiui respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţee de utiUtăţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 —primăvara anului 2019.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. ar. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
acelai act normativ.

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

D-na are obligaţia, ca imediat după prirnirea avizului să îl aflşeze,
în copie, ła avizierul fiecărui bloc sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul,
marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaietare — 47 ex.
DefrLyare — I ex. uscat IOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana.PO
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

3 SEP 2916

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari BI. 13

Str. Pajurei nr. 19, Sector 1
-D-na

Referitor la adresa A.D.P. S ĺ nr. 7227106.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu
nr. 1632580/12.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5037/13.06.2018, prin care
transmiteţi solicitarea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
executare a lucrărilor de toaletare a arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului
13 din Str. Pajurei nr. 19, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările ş completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriW Municipiului
Bucureti, avizăm:

O Toaletare
Spaţiu verde spate bloc:

Reducerea cu maximum 1 m din Iungimea ramurilor care afectează faţada
blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, trotuar, parcare şi carosabil,
precum şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului, în vederea
eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii rneteo nefavorabile,
cu aplicarea Jucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tincre de Ia baza acestora (primul
etaj de şarpante)

- 4 ex. Sophorajaponica (salcâm japonez) O 70-90 cm, h 16 m
- 8 ex. Tilia sp. (tei) O 30-40 cm, h 12-16 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 14 m situaţi în pastile în parcare

Nr. 5037/1632580/

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, c1 pcştal 05C013, sector 5, Bucureş. România



Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de pro(ecţie a spaţiilor verzi pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamnă

primăvară) pentru a nu fi afeetat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija

ADPS 1, cu acordul Asocia(iei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru

a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor--în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei—lucrărilor,

privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz

contrar aplicându-se sanąiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr, I Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.

D-na are obligaţia, ca imedia( după primirea avizului să îl afişeze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

locatarilor.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon

021.305.55.0014108, Direcţia de Mediu din cadwl RM.B cu sediul în B-dul Regina

Blisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.

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

Tonletare — 15:ex.

it

Insp. &ísüna ENACHE
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DIRECTOR EXECUTIV,

Sirn ona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
Iqls2010 SÁPBATVQIM MPPEUNÄ

ZÜ1b

CĂ TRE,
SC. RUBIN GOLD 2004 SRL

Str. Dionisie Lupu nr. 70-72, corp A, eL 1, camera nr. 10, Sectorul 1

(Str, Mihai Eminescu i calea Dorobanţi i 6, Sectorul 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633382/14.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5133/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilelor din str.

Q Mihai Eminescu i Calea Dorobanţi ‚ conform Contractului de vânzare
Cumpărare cu Incheiere de Autentificare din 03.07.2007, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil — str, Mihai Eminescu

-7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=30-45cm h=12-14 Iipite de gardul dinspre
stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşiŕea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.
Igienizare:
Curte imobil — str, Mihai Eminescu

Q - reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (fals oţetar),cu
O=1-3cm şi h=1-2m.
Curte imobfl — calea Dorobanţi i 1:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=20m, Iipit de gardul dinspre stradă -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele
având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a

IiiI

Nr. 5133/1633382/
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nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui

climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului

dendrologic rămas.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind

execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.

6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabil(tate 2 aní de Ia data emiterii.

Toaletare - 8 ex.arbori.
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana POPA

\ D\tzcTIą \
DE MEDIU

Intocm,t: Insp. Pricopi Anşoara

o

Red: P.A13 ex.127.O8.2016
— prezentul aviz atost postat pe silo- uI PMB. I ‚-‚O I
hItp://www.pmb.rnhinstitutiiIprjmahaÍdjrectj'djrocţja mediu/avize açbań in consultar&avize atoń in cansullare.php, ne data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\Ęy
Direcţia de Mediu

POMANIA
flI G-2018 I SÁPBÄTOmLI MPEUtÁ

Nr. 5695/1637384/ - SE9 2018

CĂTRE
Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

Sucursala pentru Adnńnistrarea i lntreţinerea Fondului Imobiliar
Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2

(Sos. Pavel Dimitrievici Kiseleff )-Sector 1)

O Refentor la adresa dvs nr 4628/25 06 2018, înrestrată la P M B cu nr
1637384/2t06.2018 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr. 595/28.062O18, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń situaţi
în curtea imobilului din Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff ‚ vă facem cunoscut că
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea
nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit RC.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe itritoriul Municipiului
BucureĹi, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde cure imobil ‚ — sediu P.S.D. :

Reducerea cu maximum 1/3 - 1/4 din volurtul coronamentelor, în vederea
eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate,

(J fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza accstora (primul etaj de arpante)
- 9 ex. Fraxinus sp. (frasin) 50-90 cm, h 16-20 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) ® 40-50 crn, h 16 m
- 2 ex. Quercus robus (stejar) ® 60-80 cm, h 16-18 m
- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) ® 65 cm, h 16-18 m
Lucrările de toale[are avizate se vor executa conform ar. 6 pct. 6 din Anexa ĺ

la H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
ĹeritoriW Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
administratorului Iegal al terenului (RAAPPS), evacuându-se masa lenmoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a pefsoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil

numai însoţit de aviml emis de Ministerul Cultuńi, conform Legii nr 422/2001,

privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările i modificările u1terioare

pentru arborii situaţi în zonele protejate.
Toaletare — 14 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Mçzriai&&POPÄ'o

ĄDC iÓw
1

ţŕ
‘,íWcnzit

Insĺ$X-rľstina ENACHE

Red: SBi 4 ex. — 28082018 prezentul aviz a fnsI postot pe site-uI FMB 2 • 1) i
data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘9:ş,;.::::.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
şIa DlsApuÄrornLqjMppEuNÄ

& SED 201b

CĂTRE
Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

Sucursala pentru Administraíea i kitreţinerea Fondului lmobiliar
Str, Fabrica de Glucoză nr. 3 A, Sector 2

(Str. Moliere r
‚

Sector 1)

RefďťiWr Ia adresa dvs. nr. 4612/25.06.2018, înfgiEtrată la P.M.B. cu nr.
1637386/27.06.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5696/28.06.20t8, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń situaţi
în curtea imobilului din Str. Moliere ‚ Sector 1, vă facem cunoscut că s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completăńle ukerioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm:
Toaletare
Curte Ymobil ‚ - } st; Moliere :

- 6 ex. Accr platanoides i negundo (arţar ş paltin) Ç 35-6Ocm, h 12-14m -

reducerea cu rnaximum 2m din lungimea ramurilor, în vederea eliminării ňscului de
frângere şl prăbuire a rarnurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina ramurile tinere dc Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
admjnistratorujui Iegal al terenului (RAAPPS), evacuându-se masa lemnoasă pentni a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respeclarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

‘c.tI l

Nr. 5696/1637386/
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi i este valabil
numai însoţit de avizul emis de Ministerul Cultuńi, conform Legii nr. 422/2001,
privind protejarea Monumentelor Istońce, cu completările i modificările ulterioare,
pentru arborii situaţi în zonele protejate

Toaletare — 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

í

oc,nit
Ins; Cństina ENACHE

Red; S.B./ 4 ex. — 28,08.2018 pwzenlul aviz a íosL poslal pe sile-uI PMB n
hIIpu/vwwpnil ro/í.isiiIiiIiiĺprintariaJdirecIii/dr ctia diu/avizc,arbon_in_coitiItarc/avi,ejirbnri Jn_consullarc.php pe dala đe. .. L &
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
flI 2OISISÄPUÁTOIIILI jMÇUNA

3. SEE 2O1

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraHei nr. 4, Sector 1

Spre tiinţă:

DI.
Str. nr. ‚ Sector 1

Referitor la petiţia d-hiF ‚ transmisă prin e-mail, înreg1ťrată la
P.M.B. cu nr. 1638071/29.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5835/02.07.2018,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore situat în aliniamentul străzii Vasile Gherghel în dreptul imobilului 3, vă
facem cunoscut că s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările i completărite
ulterioare, potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti i H.C.G.M.B. nr. I 14/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiiłor de aliniament djn
Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale
Str. Vasile Gherghel în dreptul iniobilului J

- 1 ex. Acer saccharinum (paltin) O 80 cm, h 14 m, prezintă scorbură Ia baza
coletului, prin care se observă lipsa cilindrului central, prezintă pe trunchi ciuperci
saproftte, precum ş rnultiple galerii de acarieni.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. S 1, evacuându-se masa
lemnoasă rezultată în urrna defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de materia] dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

Nr. 5835/1638071/
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privind: respectarea avizului, respec[area tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, avelj obligaţia plantării

a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm

(0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în

funcţie de specie, în pastila rămasă liberă în urma defriării i în pastilele libere din

aliniamentul străzii Vasile Gherghel, în vederea completării acestuia, în perioada

optimă de--plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019, recomandăm

specia predominantă a aliniamentului, cu respectarea prevederilor RC.G.M.B. nr.

114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor

de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrăńlor de plantare 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

veńficării în teren a plantăńlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în
copie, la avizierul imobilului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Pentru relatii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucw cu

publicul, marţi între orele 9-13.

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

Defriare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sinzona-Mariana POPA

hzsptnstrżĺa ENA CHE

t
Red S.B.J 4 ex. — 28.0820 I 8 prezeniul aviz a fost postat pc si(e-uI PNĺB I
http:/iwww.píith toIintitutiiípńitsaiiiÝdireiiidíretia nicdittJavizc ‚rbońjncnnsukarc/avize_athoń JII_CLtIISLIII3W php ‚ pe data de. 4 .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l•..;:'%.:::..
Direcţia de Mediu

ROMANIA
1q1w1018 SÄPSÁFQPIL4 l.ÇZUNÁ

Nr.6331ĺ16417431 LJL%

CĂTRE,
ADMINISTRJ4 HA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraĄei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.10642/09.07.2018,înregistrată Ia P.M.B.cu nr.
1641743/11.07.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.6331/12.07.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în spaţiul verde spate bloc, Calea Dorobanţi nr.116-118,Ia verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm
Toaletare:
Tn Iateralul imobilulu ‚ Str. Amman, în părculeţ:

- 3 ex. Cercis siliqvastrum () 030-45 cm, h 14-16 m, reducerea cu 1/3
din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube rnateriale sau accidente prin frângerea i
prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
úscate

Q
- 3 ex. Tilia sp.(tei) 015-40 cm, h 12-14 m, reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea ş
prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile ş eliminare ramuri
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1,
tel.021/319.32.58, 021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuând-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor(primăvara

ItC%Bd. Reqina Elisabela nr. 47, cnd pnştal 050013. seclor5. Bucuresti. Rumânia



sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate i f rânte).

Vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren ‚blocul din Calea

Dorobanţi nr. 116-118 nu prezintă spaţiu verde astfel încât nu a fost identificat

arborele Ia care faceţi referire.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului ş a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare: 6 ex.

o

Director Executiv,
Simona-Ma iana POPA

r
tj/

Întocmit: Insp.Ing.cristina ENACHEj__—

Insp.Vasilica PLEŞU

Rcd. PV4 cx- 28.08.2018
prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB Ç

pe data de ?J I .R f
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CĂTRE,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei ;zr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre tiinţă
Doamnei
Str. nr.,Sector ‚Bucuresti

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B.cu nr. Í645805125.07.2018 i
la Direcţia de Mediu cu nr.6968/26.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în aliniamentul stradal în faţa
imobilului din str Virgiliu, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următorul maÉerial &ndrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din in[ravilanul localităţilor, cu
modificările si completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal ‚dreapta acces imobil str Virgiliu:

- 1 ex. Sophorajaponica (salcâmjaponez) @30 cm, h 14 m -reducerea cu 1-2m
din lungimea ramurilor tinere pendule spre imobil în vederea degajăńi acoperiu1ui ş
faţadei imobilului nr.25

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, tel.021/319.32.58,
021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaii1or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuând-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentełor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţhlor verzi de pe teriloriul Municipiului Bucureti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toanma), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş
frânte).

Nr.6968/1 645805!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

SEP 201E

o
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrăriĺor, siguranţa bunuriĺor i a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sanc;iuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Menţionăm că în ceea ce privete cel de- al doilea arbore la care faceţi referire,

trebuie să reveniţi cu localizarea exaclă a acestuia, deoarece în aliniamentul străzii

Virgiliu există în dreapta acces imobil nr. 25, doar arborele pentru care s-a emis

prezentul aviz, iar în stânga imobilului nr. 25, latura dinspre strada Lipova, vă

comunicăm că această stradă nu prezintă plantaţie de aliniament.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data enüterii.

Toaletare 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺntocmit: Insp.Ing.Cristina ENACHE'ţ

Insp.Vasilica PLEŞU

Red. Sex/2j.O8.201B prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB (
pe data de ? I D R 4

otfl4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

3. Ei 1W&
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ŘOMÂNIA
191S291 S IssÄrCM)MppEuw.i

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1

BduI Polîgrafiei nr.4,Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari Bloc 5
Str.Naum Râmniceanu nr.2-4 ‚Sector ĺ ‚Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.ĺ2334i0ĺ.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1648649/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7373/03.08.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari din str.Naum Râmniceanu
nr 2-4, bL5 de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 5 din str. Naum Râmniceanu nr.2-4 i str.
Amman nr.5, la verificarea efectua[ă pe teren, în data de 08.08.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificărfle i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:

• Faţă bloc 5 ‚ str.Naum Râiwuiceanu nr.2-4:
Reducerea cu 1-2m din Iungimea ramurilor

O coronamentului cu echilibrarea arborilor în
materiale sau accidente prin ruperea i
nefavorabile.

-1 ex.Tilia sp. (tei) ®30 cm, h14 m
-ĺex. Magnolia sp.(magnolie) ®15 cm, h8 m
-lex. Ailanthus sp.(oţetar) ®20 cm, hlO-12m

Spate bloc 5, str.Naum Râmniceanu nr.2-4:
-ĺex.Tilia sp. (tei) ®25 cm, h12 m ‚reducerea cu

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

-lex.Tilia sp. (tei) 80 cm, h18 m, reducerea cu 1/3din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

Nr.7373/1 648649/

--

e

în vederea uurării masei vegetative a
vederea evitării producerii de pagube
frângerea la condiţii meteorologice

1/4 din
producerii

înălţimea
de pagube

materiale sau accidente prin ťrângerea şi prăbuşirea de ramuri

Bď Regina Elisabeta nr. 47, cod poial O5I3, sector 5. Bucuresti. Románia



În ceea ce priveste solicitarea pentru vegetaţia situală pe proprieatea din str.

Amman nr.5 vă facem cunoscut că Direcţia de Mediu va emite Aviz de specialitate

după identificarea proprietarului terenului, În situaţia în care deţineţi informaţii cu

privire la numele, prenumele i telefonul proprietarului vă rugăm sä ne contactaţi la

telefon 021/305.55.00 int. 4162 /4155.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58,

021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuând-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa I Ia H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind Normele

de proţecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipului Bucureşti, toaletarea se va

executa în perioada derçpaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toanma), pentru a nu

fi afectat echilibml biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor,h.siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zőha operaţiunilor,

respectarea prevederilór avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilör, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la RC.G.M.B. nr.

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

aflşeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Toaletare 5 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPĄ,

k1(YÎirEcTIA \\
‘ ţ IE MEÔIU 1))

tntocmit: Inspector Vasilica P%.EŞU
5ex./28.O8.2018 i4tt—.-

prezentul aviz a tost pcslat pe site-uI PMB V

htţp:Uwww.mbrfinstitutii/pńmań&directii/directía mediWavize arbod in consultare/avize artori in consultare.php, pe data de i qL)6

Rd Renina Etisabeta nr 47. cod oostal O5l3. sedor5. Bucureşt flománia I i I
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Nr.758311649631/
3. SEĹ 201b

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
-Dnei
Str. nr. ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 10811/01.08.2018, înregistrată ia
O P.M.B cu nr.1649631/07.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu

nr.7583/08.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de
emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
faţa imobiielor din str. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
23.08.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiiior verzi din intravilanui iocalităţilor cu modificariie şi compietarile
uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiiior de
aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal ‚în fata imobilului ‚ str. Domniţa Ancuţa

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 90-lOOcm, h 10-12m -reducerea cu 1/2 din

Q înăiţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
evítării produceríi de pagube materiale sau accidente prín frângerea şí
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ‚eiiminare ramuri uscate i
degajare faţadă clădire i cabluri eiectrice

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene I degajării faţadei clădirii.
Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte).

ia IO Cflhi A7 ttIflWi11 cr!nr' R'ir,irpcti Pnmnin



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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

o

Întocmit: Inspector Vasilica Pleşu
5ex.127.08.201 8

pwzenlul aviz a fosl poslat pe sile-uI PMB îf
pe daia dc 3 I

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad poştal O5l 3, sectar 5, Bucureşti, Ramănia Ďůę'% I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lţ;:ş.:;.:.:...

Direcţia de Mediu
POMANIA
loIo-201g SÁPEÄTDPIL$ IMPnEUNÁ

L 3 SEP 2018

CĂ TRE,
Domnul

B-dul nr ‚bloc, Sc .Ap.
Sector,Bucuresti

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1650513/09.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7745/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din faţa blocului
1,sc.2 ‚Bd.Ion Mihalache i ‚Ia veńűcarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletarc:
Spaţiul verde din faţa blocului 1, sc.2, B-dul Jon Mihalache n.

- ĺ ex.Thuja sp.(tuia) tritulpinală O 4Ocm, h 8m,înclinat la 45° către bloc
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamenentului în vederea evitării producerii de
agube materiale sau accidente
Defrişarc i scoaterca rădăcinilor cu păstarca alvcolci :
Spaţiul verde din faţa blocului 1, sc.2, B-dul Joiz Mihalache.

-1 ex. Salix sp. (salcie) ® 4Ocm, h 8m, prezintă tmnchiul despicat ‚prăbusit ‚se sprijină
pe gard ş pe ceilalţi arbori din spaţiul verde, defriare în regim de urgenţă în vederea
evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea totală
a arborelui

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
0213193258,02131 93253,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vege[ativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu

Nr.774511 6505131

Bd. Reaina Risabela nr. 47. cod nnstal 050013. sectnr 5. Bucuresd. Rnmănia



fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defńarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui prăbuit avizat
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (Ç
trunchiului minimum 7cm) i înälţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
spccie, în perioada optimă de plantare, Ĺoamna anului 2018.

La finalizarea lucrăńlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa ĺ la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. în
vederea veriňcădi în teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

Prezenwl aviz are termen de valabititate 2 ani de la data erniterii.
Defrişare-J ex.
Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona-Marian P PA

DE o)U

4,;

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU r5ex.12018

prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB I
pe data de

Bd. fleqina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3, sector 5, Bucureşti, flomâna I



PRIMĂRIA MUNICIPIuLuI BUCUREŞTI 1lř;:v;.:.:z:..
Directia de Mediu

.

POMANIA
III 201D I sApsÁropit, I.DflFUHÁ

07 SE 2úlú

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari
Calea Vicíoriei nr. 83-85, Sector ĺ
- Direcţia Relaţii cu Publicul i Registratură

KD Referitor Ia adresa d-nei ‚

_____istrată

la P.M.B cu nr.
t637099/26.06.2018 i la Direcţia Relaţii cu Publicul i Registratura cu nr.
7185/27.06.2018 redirecţionată către Direcţia de Mediu i înregistrată cu nr.
5782/29.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din Calea Victoriei nr. 83-85,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i adrninistrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiftcările i completările ul[erioare ş potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bncureti, avizăm:
Currea interioară a blocului limita de proprietate situată în dreapta acces scarw
Tăieri de întreţinere/regenerare

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia exemplarul de Ficus carica (smochin) h
ŚD 4-5m, prin eliiuinarea rarnurilor bătrâne i degarnisite, scurtarea cu ‘Á până la ‘/2 din

lungimea ramurilor tinere în vederea reťacerii unei tufe bogate.
Defriarc cu scoaterea rădăcinilor

- 1 ex. Morus sp. (dud) ÍZi 3Ocm, h lOm, răsărit spontan de sub zidul îmobilului
învecinat, înclinatcca. 40° către bloc peste aleea pietonală ş auto, în pericol de
dezrădăcinare

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomlui legal al terenului
A.F.I. sau Romvial sector 1, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- tăierile de întreţinere se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţütor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă

Nr. 5782/1637099/7185/



primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţülor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se .sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. i la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr:
304/2009, în compensarea arboriior avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia planĺării
a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înătţime corespunzătoare diametrului în funcţiedw
specie, în spatnle verzi aflate îitciË nistrare sau în spatiul verde aferent blocuki
respectând distanţa reglementară :taţa de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La fmalizarea lucrărilor de plantare 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
verificării în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din ace1ai act noiînativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afieze, în copie, Ia avizieml blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor locatarilor.

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă ťugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii ş este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista
Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti

Toaletare — 1 ex. arbiist
Defriare — 1 ex.

ENA CHE

Red E.C. / 4 ex. — 2908.2018 prezenlul aviz a íosi posIaI pe sile-ul PMB . EP ?Oi
IiItp;//www.prnb . pe dala de

Sim
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
19182018 SÄPBAÎOPILĄ IMPPEUNÁ

Nr. 6099/1640111/
07. SEP 1üb CĂTRE

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraťiei nr. 4, Sector 1

Spre tiinţă:
- Asociaţia de Proprietari Bloc 7, scara C

Ca1ea Griviţei nr. 222, Sector 1
-DI

- nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚Séctor 1

Referitor la adresa dvs. nr. 8939/29.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1640111/05.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6099/06.07.2018, prin care
tsansmiteţi adresa Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 7 din
Calea Griviţei nr. 222, vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu
modificările i completările ulteńoare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe ţeritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde fafă bloc scara C:

Q Reducerea cu maximum 0,5-lm din lungimea rarnurilor în vederea echilibrării
coronamentelor i eliminării riscului de frângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de eliminarea ramurilor uscate, fără a sc
elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de arpante)

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) ® l5cm, h lOm
- 2 ex. Ulmus sp. (ulrn) 93 lScm, h lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 93 4Ocm, h 8 m, coronament pendul spre carosabil

i trotuar — reducerea cu 2m din Iungimea ramurilor pentru verticalizarea
coronamentului

- 2 ex. Ailanthus altissirna (fals oţetar) 93 8-lOcm, h 6-8m — eliminarea
rarnurilor uscate din coronamente ş aplicarea Iucrărilor de echilibrare a acestora
Spaţiu l verde spate bloc scara

Reducerea cu V3 - ‘4 din volurnul coronamentelor, în vederea eIiminări i
de frângcrc ş prăbuire a rarnurilor la condiţii meteo nefavorabfle, cu aplic

I flhiRd A7 tIflfl19..i,, P,.,li



lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se
climina ramurilc tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) f2 25-6Ocm, h 12-16m
- ĺ ex. Albizia julibrissima (arborele de mătase) ® 25cm, h 14m, înclinat 450

spre curte imobil vecin
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) ® 3Ocm, h 14m, înclinat 20° spre curte imobil

vecin
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 15-4Ocm, h 8-14m
- 2 ex. Acer negundo (artar) ® 1O-l5cm, h 8m

Dcfriarc cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara C:

- 1 ex. Prunus cerasuw(viin) ţ?i Scm, h 3m, uscat 100%
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) lScm, h lOm, uscat 100%

Spaţiul verde lateral dreaptascara C:
- 1 ex Acer negunda-(arţar) Ç?1 7Ocm, h 14m, scorbură la bază cuhpsă cihndru

central
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. S i, cu acordul Asociaţiei de

proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toanmă-primăvară) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executâ pentru evitarea
producerii de evenimente cu uuńări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantatea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării
a 8ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie dc
specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri ş reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toanma anului 2018 —

primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea

Bd. Reqina Elisabeta nr.47, cod poştal 050013, sedor5, Bucure$ti, România I i i



vă adresaţi Ia nr, de telefon
P.M.B cu sediul în B-du Regina

sectorul 5, în ziua de lucru cu

de la data emi(erü.

Red S.BJ4ex. — 2908.2018 pwzenlul aviz a fnsl poslat pe sile-ul PNIB 05. S EP ZÜIb
Iittp:/(www,pnib ro/institiiI i/priniaria/diredit/direcÉi&itiedti/aviZe_arhOfl_ittcoíIUIL1rC/3iLejidîitń_in_coituItaw.php pe data de
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veriťicării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apUca sancţiuni
conf. art, 4 din acełasi act normativ.

Defriarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Dl, sau Asociaţia de proprietari au obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil,
pentru înştünţarea tuturor locatańlor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să
021.305.55.00/4W8, Direcţia de Mediu din cadwl
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
publicul, marţi între orele 9-13.

-

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Toaietare — ex.
Defriare —3 ex, din care 2 auScate IOO%

_4lIţ4cnłit

Insj4jjj$Jk?flsüna ENA CHE

r

DIRECTOR EXECUTIV,

Bd. Rena Eusaheta ur. 47, codpoştalosoal3, sedor 5. Qucureş%i. Rcmânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
rnlS 201Ei SÁPBÁTOflIM

ü7. SEP LWL

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4, Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă:
Domnului
Str. nr., Sector ‚Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.12łÓ1C1.O8.2018, mnregistrată la P.M.B cu nr
1649620/07.08.201 8 şi la Direcţia de Mediu nr.7579/08.08.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului ‚ de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 2 arboń situaţi în aliniamentul stradal din dreptul
imobilului nr., str. Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat urrnătorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile uherioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuretî, avizăm:
Toaletare:
Aliniarnent stradal în dreptul imobilului nr., str.Caraiman

- lex. Tilia sp (tei) ® 4Ocm, h IOm -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri i degajare cabluri electrice.

-lex.Fraxinus sp.(frasin) ) ® 2Ocm, h Sm- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de rarnuri i degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/3]9.32.58,021/319.32.53 evacuându-se masa lemiioasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene i degajării faţadei clădirii.

I d. I

Nr.757911 649620/

Bd. Recina EIiçahpI nr 47 rryl rwtI flqflhi ĘnrInr Ç P,r"rnti



Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de pro[ecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va

executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu

fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi

frânte).

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a Ĺăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare —2-ex.

PA

Întocmit: Inspector Plesu Vasilic
5ex./29.08.201 8

prezeniul aviz zi fosi poslat pe site-ul PNIB
pe data de

05. SEP 1..

Rd Rpnina Flisheţa nr. 47. cod nastal O& 13. seclor 5. Bucuresii. România

o

o

Director Executiv.
Sim

(aií



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

-.
• ..

••ee

ŔOMÂN IA
IIS 2DI EÄPRÄTÖnIM iMPEUNÁ

Nr.8093116529711 07. SEi: wö
CĂTRĘ

Sprc ştiinţă,

ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdid PoligraJiei nr.4, Sector 1,Bucure$i

Asociaţia de Proprietari BIoc E2
B-dul Ion Mihalache nr.170, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.13852/14.08.2018, înregistrată P.M.B cu nr. 1652971/21.08.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8093/22.08.2018, prin care ne lransrniteţi spre soluţionare cererea

— Asociaţiei dePrpprietari bloc E2 din B-dul Ion Mihalache nr.170, de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situati în spatwl verde al hloculut -lrverificarea efectuată pe teren
s-a inventariat urmăţorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările i
completările ullerioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde lateral dreapîa bloc E2, B-dul Joiz Mihalache ‚zr.J7O:

- 4 ex. Ailarnhus altissima( oţetar) ® 25-6Ocm, h 8-15 m reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidene prin fiá'ngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,eliminare
ramuri uscate ‚ degajare cabluri electrice i faţadă bloc.

-2 ex. Juglans sp.(nuc) ® 40-8Ocm, h 8-16 m reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producrii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate
Spaţiul verde spate bloc E2, lângă locul de joacă pentru copii, B—dul Ion Mihalache nr.1 70

-J ex. Acer sp.(a;7ar) ® dOcm, h 8 m, reducerea cu 1- 2m a ramurilor tinere pendule spre
imobit, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui în vederea eviţării produceri de pagube
rnateriale sau accidente prin ruperea ş frângerea ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile.
In locul de joacă pentru copii din spatele blocului E2, B-dul ĺon Mihalache ;zr.170:

-1 ex. Populus sp.(plop) 6Ocm, h lOm,reducerea cu 1/2 din inălţimea coronamentului şi
elirninarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-lex. Robinia sp.(salcăm) 6Ocm, h16 m,reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea ev[tării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea ramuri]or ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
In alinianze,ztzd stradal din spatele blocului E2, Str.Puţul lui Crăciun

-1 ex. Acer sp. (artať) ® 6Ocm, h 12m, prezintă scorbură Ia cotet i scorbură pe trunchi la
locul de inseflie,existând pericolu! prăbuirii
Spaţiul verde lateral dreapta hloc E2, B-dzd Ion Mihalache nr. 170

-] ex. Ailanthrgs altissüna (oţetar) 8cm, h 4m, uscat 100%

1 %r1ÍQ4 I
I .t—% IBd. Reqkia Eljsabeţa ţw. 47. cnd nosiaID51q çninr % P,,rIIr4i fln,i



-lex. POpULLIS sp.(plop) ® lOOcm, h2Om, prezintă scorbură deschisă pe trunchi prin care se

observă Iipsa cilindrului central,existând pericolul prăbuirii.

in loczil de joacă pentru copü, Iângă blocului E2,B-dul Ion Mihalache nr. 170:

-tex. Populus sp.(plop) ® 4Ocm, h 8m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi prin care se

observă lipsa cilindrului central,existând pericolul prăbuirii.

-lex. Populus sp.(plop) O BOcm, hlOm, prezintă scorbură deschisă la colet prin care se poate

observa lipsa cilindrului central, prezintă fisuri pe trunchi, în declin biologic, existând pericolul

prăbuirii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58

‚021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din

jur i a reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia elimjnării ramurilor uscate, operaţhme ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Pentru refacerea fondului vegetal, înEompensarea arborilor avizaţi pentru defriare, conform-

FI C G M B nr 304/2009 aveti obhgatia plantării a 25 ex arbori tineri cu balot de pămânÇ

circumferinţa trunchiului de 20-28cm (43 trunchiului minimum 7cm) i înälţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului

2018.
La finalizarea lucrărilor de plantare conĽ art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se yor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

]ucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşee, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilkate 2 aní de la data emiterii pentru lucrările de toaletare

‚defrisärile se vor executa în regim de urgenţä.
Defr4are-S ex.
Toaletare —9 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

r3 Intocmit: Inspector Vasilica PLESU

5. SEP
5ex.129.08.2018

prezenlul aviz a Íost postat pe site-uI PMB
pe data de

Pd Pnnin Flichn! nr fl rM mçtnl flf]13 snctnr 5. Bucuresd. Remânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
191fl-2QIBISAPBÁTOPIM iPEUNÂ

Nr. 6273 /1641466/ s
CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1641466/10.07.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 6273/11.07.2018, prin care solicitati emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în aliniamentul din str.
Brânaru nr. . str. Jimbolia, vä facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 08.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modińcările ş completăńle ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea
alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Defriare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea platbandei:
Aliniament strada Brônaru la intersecţia cu str. Jimbolia, în dreptul imobilulr'
situat pe str. Brânaru :

- 1 ex. Pmnus cerasus (visin) ś2i lOcm, h 4m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, evacuându-se masa

lemnoasă rezultată în urma defrisării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constnicţiilor din jur ş a reţelelor
aeriene, precum ş de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantňrii altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în Iocul celui defriat în platbanda aliniamentului str. Brânaru, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019, cu respectarea

I I rł



prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor

stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.U.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. ar, 4 din ace1ai act normativ.
Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil

însoţit de avizul Ministeŕului Culturii, întrucât locaţia ňgurează 13e lista
Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti

Defrżare — I au z,scaţ 100%

DJRECTOR EXECUTŽV,
Sim ona-Mariana POPA

Insp4Cristina ENACHE

Ü6 SEP2o

Red E.C. 14 ex. — 03.09.2018 p,tzentuł aviz a fosi postat pc siIeuI PNIH
Iiup'/v. .piiih.roíintiiuu ţIlńnlana/dircctI!/LlirLctja _nicdiulaţjm - arhori flC(,(l%IjILjW/\ťjkaIj)[1ń Il Ct)n,ĘllIarc ph pe data de

.t.__.. cb.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1;:';:.
Directia de Mediu

ROMANIA
19fl 3W8 !S&flS&flrn-. MPHEUNÄ

CĂTRE
-DL

Str. nr. ‚ sector I
- S. C. Corint Serv S.R.L.

Sr. Teodor Rudeanu nr. 21, ap. 2, camera 1 ‚ sector 1

Referitor la adresa Grupului Editorial Corint, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642692/13.07.2018
i la Direcţia de Mediu cu nr. 6464/16.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specia]itate de
intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent imobilului nr. din str Mihai
Eminescu, la limita proprietăţii către imobi]ul A, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată
pe teren în data de 08.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intraviLanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Curre iniobil ‚zr. 56, linuŤa gardulzu către in,obihtl ; A

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 5Ocm, h 12-14m - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea
ramurilor pendule spre aleile carosabile, precum i reducerea înălţimii coronamentului până Ia nivelul
de minim lOm, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentuLui i eliminarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
perioada de repaus vegetativ a arboňlor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anului) prin grija proprietawlui legal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deieriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal a] terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrárilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.305.55.00/4108,
Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa
Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul, marţi între oreLe 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabi]itate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit de
avizul Ministerului Cu]turii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejaţe
de pe raza Municipiului Bucureti

Toaletare — 1

DIRECTORĺĺSXE#V,
:\

Simona-Ma,w tLtA ))
1: tocnýf

d

‚°

hisPĚ.rLsÍina ENAC'HE

Red: E.C. /1 e. — 3108.2018 prezenrul a a rosi poslI pe siIe-ul I'NIB 06. SEP ÎIjÎÜ
hîip .w prnh n c Irhnr .b,reIa4zc._urburi _in _cninull.Irc.r!p . pe dM3 d

Nr. 6464/1642692/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI l
Direcţia de Mediu

POMAN IA
19ţ8 1DIB S&PSÁTDrnM iMp;EUNA

1 O SEP 2wb

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri- Calea Griviţei nr.202, Sector 1 ‚Bucuresti
- Doamnei - Str. nr. ‚ Sector ‚Bucuresti

O Referitor Ia adresa doamnei, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1645322/24.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6895/25.07.2016 prin care
solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat pe Iocul de veci nr.. . ‚ Figura ‚ pe care îI deţine în cimitirul Sfânta Vineri
-cf, Act de concesiune nr./,Ia verificarea efectuată pe teren in data de
30.08.2018, a fost inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcriIe şi compIetriIe
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Figura ĺocul

- 1 ex.Abies sp. (brad) O BOcm, h 14m, înclinat 45° spre monumentele
funerare din vecinătate. Arborele a deteriorat Iucrarea funerară a Iocului de
veci nr. fig si este în pericol de prăbuire peste monumentele funerare din

O vecinătate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul Sfânta

Bd. Regna EIabeta nr 47. d taI O513, sedor5, Bucureşli. Romia
Tel: 021.3055500
http:ihnN,.pmb.m

Nr. 689511645322



Vineri, în prima perioadă optimă de plantare (toamna anului 2018 sau
primăvara anului2Ql9)

La finalizarea lucrărilor de piantare conf. art.9
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

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

Director Executiv,
Sim OPA

n

Întocmit Insp. Ing.Cristina ENACHE'

lnsp Vasilica PLEŞU
5 ex.131.08.2018

alin.5 din Anexa 1 ia
Direcţia de Mediu din
în compensare. ln caz
normativ.

prezentul aviz a ĺost posiaL pe site-uI PMB
pe đata de

06. SEP ?Üs,

Bd. Regha EIEabeta nr. 47, cod poşlal 05LX313, sector 5. Bucurtşti, Româiw

TeI: 021.305.55.00 r. 4016
httplhąnn,.pnb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1OSEuiö
CĂTRE

il :‘“
ŔOMÂN IA
I9IO 20181 SÄPBATOPIM IMPPEUIJĂ

B-dul nr. ‚ sector 1

Referitor la adresa dvs., transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr. 1645798/25.07.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6969/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore situat în curtea imobilului din B-dul Laminonilui, proprietate
privată conform Certificatului de Mo$enitor nr. din ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Cwie irnobil; din B—dul

- 1 ex. Juglans niga (nuc) O SOcm, h 12-14m - reducerea cu maximum 2,5m din lungimea
ramurilor pendule peste limita proprietăţii în carosabil, precum şi a celor pendule pe propdetate, în
vederea eliminării riscului de &ângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramudlor uscate, Mră a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de
şarpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe tedtońul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu § afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin
grija propńetarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

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

In situaţia în care în următoarele perioade de vegetaţie, arborele intră în declin biologic i se
usucă în procent de peste 80% din volumul coronamentului, vă facem cunoscut că pentru obţinerea
avizului de deMare este necesar să vă adresaţi cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului
Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021/3.13.80.23,
021/3.14.28.66.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcţia
de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit de avizul
Ministerului Cultuńi, intrucât locaţia figurează pe Iista Monumentelor Istodce/Zone Protejate de pe raza
Municipiului Bucureti.

Toale(are — I ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona- «nM cinht

Red:ECJ4ex.—O3Sipcsíte.uIPMB
-

-

IiIlp í prnb m/insIiIu rit Ii ctia I Ia iz arbon ‚n ConSuIIaIe avize aiton ‚n çonsullaw php pe dMa

Nr. 6969-1 /1645798/

D1.

Bd. Reha EIabe(a nr.47,'ţ5r%ector5, Bucureşti. ROm&Üa

TeI: 021.3055500
http:ŻkNNŁpmb.ro ‚t5Ě UKAS
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .ilţ;:7%,..:.:..

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- 1018 2018! SAPSMOPIM IMP2EUNÁ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Polîgrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Referitor Ia cererea S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. înregistrată Ia

O
RM.B cu nr.1647426/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.71 95/31 .07.2018, prin care soIicitat emiterea avizului Direcţiei de Mediu
cerut prin Certificatul de Urbanism nr. 273R/161 1520/03.05.2018,eliberat de
RM.B. pentru Iucrarea —Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu
energie electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureti, Sector
1 ‚str.Constantin Dobrogeanu Gherea ... ‚ Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 03.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniament strada SomeuI Rece, dreapta acces imobfl.. - -

O - 1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O 8Ocm,lOm, în declin biologic, prezintă
scorbură profundă Ia bază, pe trunchi i Ia inserţie, Iipsă cilindru central
‚existând pericolul prăbuirü.
Aliniament strada Somesul Rece ‚stânga-dreapta acces imobil

-2 ex.Fraxinus sp.(frasin) ) O 40-6Ocm,h 4-6m,în declin biologic, prezintă
scorburi muitiple pe trunchi ş Ia inserţie, Iipsă cilindru central, existând
pericolul prăbuirii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon 021/
319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHior
din jur ş a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor

i,Iii

Nr.71 95/16474261

Bd. Reoina EUsabeta nr. 47. cod DostaI 050013. sector 5. BucuresU. flománia



se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi
avizaţi pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare toamna anului 2018, în vederea completării aliniamentului, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti.

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

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

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare-3 ex.

Director Executiv,
Simona-Mať PQPA

u

•

Întocmit Inspector Vasilica PLESU

Red. P.V1 ex- 041392018 prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
http://WVAVpmb roRnstitulii/primada'directWdireclia_mediu/avize_arbori_in_çonsultareĺavizearborijn_çonsultarephp, pe data do

06. SEP 201Ő
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CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nrA,Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Oomnului

nr. ‚ Sector, Bucuresti

o
Referitor Ia adresa dvs. nr.10814/01.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1648644/02.08.2018 şi ia Dírecţia de Mediu cu nr7364/03.08.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului ‚ de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcul de Iângă
imobilul nr. din ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Lateral stânga acces Ioc de joacă pentru copii ‚Iângă imobilul ir.1 lbis ‚Calea
Plevnei

-2 ex. Morus sp. (dud) O 20-3Ocm, hlO-12 m, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu echilibrarea arborilor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Lateral stânga Ioc de joacă copii ‚în spatele imobilului ru 1 1 bis ‚Calea Plevnei

-2 ex. Tilia sp. (tei) O lOcm, h8 m, reducerea cu 1-2 m din Iungimea
ramurilor în vederea formării coronamentelor arborilor.
Lateral dreapta acces Ioc de joacă copii

-lex. Salix sp.(salcie) Ol5cm, h8 m, reducerea cu maxim 2 m din
Iungimea ramurilor ‚ cu echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente i eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1,

I I iI

ii

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.736411 648644/
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tel.021/319.32.58, 021/319.32.53, conform H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia elkminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Menţionăm că pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind
defriarea arborilor situaţi la o distanţă mai mică de 2 m de imobilul dvs. O
‚este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o expertiză efectuată de un
expert aI Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice
(M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul arborilor
afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi
Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrtro/constructii/atestari
tehnico-rofesionale/exerti-tehnici).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare: 5 ex.

Director Executiv,
Simona-Mari na POPA

ĺntocmit:

;:xJ31.o&2oi81

prezenlul aviz a tost postat pe şite-uI PMB
http://wbwipmbro!instituţii!primarjaJdiroctii/direclia mediu/avize arboń in consuQarelavize arbod in consultare.php, pe data de

C& SEF 2u
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Direcţia de Mediu .
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4,Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă,
Domnului
Str1 nr. ‚ap., Sector, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs. nr.10804/0l.O8.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1648650/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7374/03.Ü8.2018, prin care ne transmiteti spre
solutionare cererea domnului, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în aliniamentul stradal din str.Londra ii 12. :14 1 5.17. la verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Aliniwnent ssradal, în dreptul imobilului din str. Londra

-3 ex. Fraxinus (frasin) $ lScm, h 6-8 m, reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor
orientate către acoperiul imobilelor i partea çarosabilă ‚ cu echilibrarea arborilor în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente i eliminare ramuri uscate.

-lex.Tilia sp.(tei) ) 0 4Scm, h 10 m, reducerea cu maxim l m din lungimea ramurilor
orientate către acoperiul imobilelor i partea carosabilă ‚ cu echilibrarea arborelui în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente i eliminare ramuri uscate.
Aliniament srraclal,în dreptul imobjlzd,Ý j ‚srâizga acces curte, din str.Londra

-Jex.Popzdzis canadensis (plop) 060 cm, h 14m-16m, reducerea cu maxim 2m din Iungimea
ramurilor tinere în vederea uurării masei vegetative a coronamentului ‚cu echilibrarea arborelui în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente ş eliminare ramuri uscate.

Aliniament stradal,în dreptul imobilului nr.15 din str.Londra:
-l ex.Populus canadensis (plop) $80 cm, h12 m, reducerea cu maxim 2m din lungimea

ramurilor tinere în vederea uurării masei vegetative a coronamentului ‚cu echilibrarea arborelui în
vederea eviării producerii de pagube materiale sau accidene ş eliminare ramuri uscate.

-I ex. Ulmus sp. (ulm) ® 6Ocm, h 12 m, reducerea cu maxim 2 m din Iungimea ramurilor în
vederea uurării masei vegetative a coronamentului, cu echilibrarea arborelui în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente i eliminare ramuri uscate.
Aliniament stradal,în dreptul imobilului nr.16 din str.Londra:

- 5 ex.Populus canadensis (plop) ® 40-90 cm, 112- 14 m, reducerea cu maxim 2m din
lungimea ramurilor tinere în vederea uurării masei vegetative a coronamentutui, cu echilibrarea
arborilor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente ş eliminare ramuri uscate.

Nr.737411 648650!
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Aliniament stradaĄîn clreptul inzobilului nr.17,dreapta acces i;nobil, din str.Londra
-]ecPopulzts canudensis (plop) 090 cm, h 14m-16m, reducerea cu maxim 2m din lungimea

ramurilor tinere în vederea uurării masei vegetative a coronamentului ‚cu echilibrarea arborelui în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente i eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.325.8, 021/319.32.53,

conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrne]e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul lega] a] terenu]ui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a iehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz conisar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pci 8 din
Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are lermen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare: l3ex.

Director
Simona-M;

Întocmit Inspector Vasilica PLESU
5exJ31.08.2018

prezentul avřz a fost postat pe site-uI PMB -

http://ww.pmbroflnsHtutiiíprimara'cJireçtiűdírectia mediwavize arboń n çonsultare/avize arbori n consultare.php, pe data de
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei rnt4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
O Domnului

Str. nr. ‚Sector ‚Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr.13435/14.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1652963/21.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8094/22.08.2018, prin care
ne transmiteţi spre soiuţionare cererea domnului de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aiiniamentul stradal
din str.Londra .-. ‚ a verificarea efectuată pe teren, În data de 30.08.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, În conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i

O întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:
Defrişare & scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolei:
Aliniament strada Londra, în dreptul imobil: . -‘

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O lOOcm, h 18m, prezintă scorburi profunde,muitiple ia
baza trunchiuiui i ciuperci saprofite, înciinat către carosabil, existând pericolul
prăbusirü, defrisare în regim de urgenţă în vederea evitârii producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea arborelui.

LucrăriIe avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de teiefon
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederiior Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţiiior din jur ş a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea

ia
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rădăcinilor arborílor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defriare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna
anului 2018, în vederea completării aliniamentului, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

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

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

J

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU
5ex./0139.2018

prezentul aviz a tost posta! pa site-uI PMB
pe data de

ü& SEH ZÜib

M

Director Executiv,
Simo

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod pcştal O5aI3. ssctor 5. Bucumşu. Romůnia
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Referitor Ia adresa doamnei, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1653774/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8224/24.08.201816.042018 prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat Iângă Iocul de veci
nr.ż ‚ figura Ä pe care îI deţine în cimitirul Sfânta Vineri -cf, Act de
concesiune nr./,Ia verificarea efectuată pe teren în data de 30.08.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm: *

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Figura Iocul ?

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O l5cm, h 4m, înclinat 45° spre
monumentul funerar si monumentele funerare din vecinătate. Arborele
deteriorează piatra funerară de Ia IocuU ! fig. - i este în pericol de
prăbuire i peste monumentele funerare din vecinătate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii (ACCU), conform HC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus
304/2009, în compensarea arborelui avizat
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

Direcţia de Mediu

Nr. 8224/1653774! 10. SEP 2UIL

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrara Serelor nr.1, Sector 4,Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri- Calea Griviţei nr.202, Sector 1, Bucuresti
- Doamnei -Str., nr., bI., ap., Sector, Bucurestio

o

mediului conform
pentru defrişare,
de pământ, cu

H.C.G.M.B. nr.
aveţi obligaţia
circumferinţa

flA O,*j,,-, ‚._.J Iflt**' ..**



primăvara anuIui2Ol9)
La tinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. In

contrar se vor aplica sancţiuni cont. arŁ4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-1 ex.

Director Executiv,
Simo

Întocmit: Insp Vasilica PLESU
5 ex./31 .O8.201'8 tr'

o

06. SEP 1tiJ

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

/c%H I

J

trunchiului đe 20-28cm (0 trunchiului minimum 7
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
Vineri, în prima perioadă optimă de plantare (toamna

cm) i înălţime
Cimitirul Sfânta
anului 2018 sau

Ia
din
caz
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMÂNIA
IlS-2flt ÇÄTOOiLS ĺMpEUr4Á

1 SEI? iü.

CĂTRE
ADMINJSTRÄTIA LACURI, PARCURI I ÄGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Intreţinere Amcnajare Spaţji Verzi i Tratamente Fitosanitare
os Bucureti - P1oieti nr. 8 B, Sectorul 1

(Grădina Cimigiu)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9879/25.07.2018, înregistratä la P.M.B cu nr.
1648715/02.08.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 7380/03.08.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat
în Grădina Cimigiu, pe Aleea Principală — zona Parter Central, arborele se află la
Iimita peluzei către aleea pietonală este dezrădăcinat, înclinat aproximativ 40°spre
alee, prezintă scorbură deschisă la baza coletului i scorbură superflcială pe trunchi în
pericol de frângere i prăbuire, în conformitate cu referatul încheiat de către
coordonatorul Grădinii Cimigiu, arbore fiind ilustrat în fotografiile aferente anexate
solicităńi, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare ş din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm executarea
lucrării de defriare a arborelui ce face obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor execu[a pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr
prin grija administratornlui legal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de pfevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, administratorul legal
are obligaţia plantării a óex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcie de specie în perimetrul Parcului “Grădina
Cimigiu" ‚ în perioada optimă de plantare din toamna anu]ui 2018 — prirnăvara
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

Nr. 7380/1648715/
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vederea verificării în teren a plantăńlor în compensare, În caz contrar se vor apłica

sancţiuni conf. art. 4, lit.e din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin

publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului

legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în

funcţie de posibilUăţile informatice şi de decizia fiecărei ins[ituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrăńlor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiUne şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea ac'estor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sec(or, în funcţie de

posibilităţile informatice i de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată

intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal al

terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevedeńlor

art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr.

114/30.06.2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul

plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil

însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Parcul Grădina Cimigiu ńgurează pe

lista Monumentelor Istorice de pe raza Municipiului Bucureti

Defrişare — 1 ex.

G
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ltEcŢlA %\

\. \EMEDIU?;Ş 2'

OMFt . J ťocrnit
Inę7stÎIza ENACHE

1tSEP 2üb
ReJ E.C. / 4 ex. — 06.09.2018 prezentul aviz fosI potat pc silc-uI PMB

„ pnib [tj•, I.L. riIllarL'dIrciIiL 1,; .-i,t ‚uhor; conMiItarc/a'j_ arhţń in cutiuIiarc php . pe data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl
Direcţia de Mediu

SEH 201Ü

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
D1.

str. Vasile Gherghel X B-dul Ion Mihalache
c

Ca urmare a informaţiilor telefonice, furnizate de către dL în
jurul orelor 13, prin care informa asupra faptului că la intersecţia str. Vasile Gherghel
cu B-dul Ion Mihalache există un arbore eu tmncbiul trăznit, în pericol de
desprindere imediată, ca uniiare a verificăńi efectuate în teren de către reprezentanţii
administratornlui legal al terenului, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, eu
modificările i eompletările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădäcinilor:
Alinianzentul străzii Vasile Gherghel, primul arbore în aliniament partea niunerelor
impare (col,tul blocului siíuat pe B—dul lon Mihalache)

- l ex. Albizzia julibrissin (arborele de mătase) 25-3Ocm, h lOm, cu
trnnchiul despicat de Ia bifurcaţia arpante1or, în pericol de prăbuire iminentă Ia
condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, în regim de
urgenţă, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrisării, pentru a nu bloca
căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum ş de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bnnurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizďlui, respectarea [ehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării

Nr. 8544/ J
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a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0

trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

spccie, astfel un exemplar în Iocul celui defriat, iar 5 ex. în pastilele rămase Iibere

ce aparţin aliniamentului străzii Vasile Gherghel, în perioada optimă de plantare din

toanma anului 2018 — primăvara anului 2019, cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din

cadnil plantaţiilor de aliniament din Munieipiul Bucureti.
La finalizarea lucrărilor de plantare 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

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelasl act normativ.
Mulţumim d-lui pentru interesul pe eare îl manifestă pentru

protejarea spaţiilor verzi din Bucureti i vă asigurăm că aceasta reprezintă o

prioritate a Municipalităţii.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.0014108, Direcţia de Mediu din cadml RM.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de Iucru cu

publicul, mafli între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data eaiiterii.

Defriare — J ex, în regim de urgenţă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maj$EQ?A

-. 7JJĄocpzit

-‘ \ţ
InsPĄ4Ĺ'Ćristiiza ENACHE

Red EC. / 4 ex. — 03.09.2018 prezenlul aviz a fost poslal pe site-ul PMH
w p ub .vo/i ‚.flj jipi l ;i,ijiţjj ecij j/jj rçn ‚‚IfljdilJ/J /: — arhoi i ii COIF,U I i ‚e iiFod _in - con Iiarc php pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
IOIS-3OIBISAPBÄIOP,M IWPPEUNÄ

Nr. 3320, 392311621237, 1624895! SEP 1Oh

CĂTRE,
Şcoala Ioanid

Str. Nicolae Iorga nr.21, sector 1,Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1621237/04.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3320/07.05.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr.21 str. Nicolaa Iorga şi Ia
adresa ADP sector 1 nr.6426/10.05.2018 înregistrată Ia PMB cu nr.1624895/16.05.2018 şi
Ia DM cu nr.3923/17.05.2018 prin care ne transmite spre soluţionare cererea dvs., Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Curte imobiĺ nr.21 str.Nicolae Iorga, spaţiu amenajat ca Ioc joacă copii

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOOcm h 15m
- 2 ex Ailanthus altissima (oţetar) O SOcm, h 14m

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr.21 str.Nicolae Iorga, Iateral stânga acces:

-1 ex Platanus sp. (platan) O 3Ocm h 13m uscat 100%, cu ciuperci saprofite pe
trunchi.

-1 ex. Aesculus hippccastanum (castan) O 4Ocm h 13m uscat 100%,
-2 ex Thuja sp. (tuia) O 3Ocm h 12m, uscate 100%

Curte imobfl nr.21 str.Nicolae Iorga, parcare Iateral dreapta clădire
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 5Ocm h 14m, prezintă scorbură pe trunchi

Ia h 2m cu cilindrul central putred pe h 2m şi urme de carii, existând pericolul prăbuşirii.
Curte imobil nr.21 str.Nicolae Iorga, Iângă gard spre trotuar

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 5Ocm h 14m, prezintă scorbură Ia colet şi
pe h lm trunchi cu cilindrul central putred şi urme de carfl.

-1 ex. Ailanthus altissima (oţetar) O 5Ocm h 14m, prezintă scorbură pe trunchi Ia h
4m cu deschidere 0,5m Iipsa d$ndruI central şi urnre de carii.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur
şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

da



Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna),
pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic al acestora

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 22
ex.Tilia,arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă (toamna
anului 2018 sau primăvara anului 2019), potrivit Protocolului de Plantare nr2l/06.07.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare-2ex.
Defrişare- 7ex.

Director Executiv,
Simona-Marippa POPA

Întocmit: lnspector Luminiţa CRISTESCU.

/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;9?:şj.:.:.•
Direcţia de Mediu

POMAN IA
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14. SEP ŻÂJIĎ

CĂTRE
Administraţia Domeniului PubHc Sector 1

B-dul Poligrafki nr. 4, Sectoml 1

Spre ştiinţă:
DI.
Str. nr. ‚ et. ‚ ap. ‚ sector 1

(Str, i sector 1)

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1641654/11.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6323/12.07.2018, prin care solicit
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
aliniamentul străzii Octav Cocărăscu în dreptul imobilului nr. 87-89 vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.08.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
rnodificările ş completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului Bucureti i
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor şi păstrarea alveolei stradale
Aliniament strada Octav C'ocărăscu în dreptul acceszdui în imobżlul 89 A

- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 2025cm, h 1 Om, 1 00% uscat

Q Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/316.25.16, evacuându-se masa Iemnoasă rezultată în urma defřiării, pentru a nu
bloca căile de acces ş se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constmcţiilor din jur ş a reţelelor aeńene, precum ş de creere a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul lega] al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni confoni art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Nr. 6323/1641654/

Bd. Regna Bisabeta nr. 47. &d poştaIOSOOl3, sector 5, Bocureşli, Roqnăa

TeI: 02130555.00
hUp:Ihw.NŁpnbrn



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defřiare, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunehiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în pastiĺa rămasă liberă în urma defřiării, în aliniamentul străzii Octav
Cocărăscu, în vederea completării aliniamentului în perioada optimă de plantare din
primăvara anului 2019 ‚ cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniarnent din
Municipiul Bucureti.

La frnalizarea lucrărilor de plantare 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
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf, art 4 din ace1ai act normativ.

Menţionăm faptul că, la data verificării în teren a celor sesizate de către dl.
în drepml proprietăţii nr. 87-89, nu exista arborele la care se face

referire, motiv pentru care îl rugăm pe dl, să revină cu precizări şi
localizare exactă a arborelui pentru care a înaintat solicitarea către P.M.B. - Direcţia
de Mediu.

Defřiarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadnil P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucm cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare — 1 a. uscat 100%

DIRECTOLEXECUTIV,
Sirnona7Xí?ik'iána POPA

ĺĺůi J%%A I P'‘*rr
\\ą ‘;

Insp. z :stina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
jqIu 2010 sÁpBÄŢORM MPPEUNĄ

Spre ştiinţă
CASA DOINA S.R.L
os. Pavel Dimitrievici Kiseleffnr. 4, sector 1

(Parcul Kiseleff sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1643436/17.07.2018, i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6598/18.07.2018, prin care ne direcţionaţi adresa Casei
Doina privind erniterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în Parcul Kiseleff, arbori care prezintă pericol de &ângere i prăbuire a
rarnurilor, vă comunicăm:

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i adininistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i din Mexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Norrnele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i avizăm executarea
lucrărilor de întreţinere asupra arborilor ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, în perioada de repaus vegetativ, toamna sau după trecerea
gerurilor mari - sfârituI iernii, înainte de pornirea în vegetaţie, numai pe Jemn
tânăr, prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenilor cu privire la aplicarea Iucrărilor de întreţinere specifice

parcuńlor, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a
administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a primăriei
de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de întreţinere,
cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinándu-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oflcială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de
posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Lucrările ce sunt permise în astfel de plantaţii (parcuri) sunt
- eliminarea arpante1or i ramurilor uscate, ftânte sau fisurate din

coronamente;

Nr. 6598/1643436/
14. SEP ŻWÓ CĂ TR E

ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1

o
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- eliminarea cioturilor de arpante sau ramuri rezultate în urma rupeńi acestora
sau a aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;

- eliininarea lujedlor lacomi de pe trunchiul arbońlor (inclusiv cei situaţi la
baza trunchiului) i de pe arpantele acestora;

- îndepărtarea drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- îndepărtarea ramurile cu cretere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu axul

de cretere i care, prin frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care Ie
ating (fac excepţie exemplarele cu cretere fastigiată specifică precum Populus nigra
‘Italica', Quercus robur ‘Fastigiata', etc.);

- îndepărtarea arpantelor cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeai
direcţie) arpante1e ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări
coroana i de a asigura o dezvoltare optimă a arborelui;

- vor fi reduse ramurile ş crengile arbońlor care ating faţadele clădirilor din
vecinătate pe o distanţă de maxim 1,50 metri de Ia acestea, în acest caz tăierile nu
vor viza arpanteIe arborilor;

- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie pietonală, se
vor aplica tăieri ale ramurilor de la baza coroanei care au ca scop ridicarea
coronamentului la 2,50 metri înălţime (doar dacă acest lucru se impune);

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neçonformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratoml legal al
terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va § sancţionat potrivit prevederilor
art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, precum ş art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Parcul Kiseleff figurează pe lista
Monumentelor Istorice de pe raza Municipiului Bucureti.

DIRECTOR EXECUTW,
Sim onaJYIa(ana POPA

tZ
(/5 3tţ

Ins1bJ4jCristina ENACHE

Red E.C. 14 cx. — 1009.2018 prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
pe data de
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Nr.736511 64864118530/1656271 I
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligraflei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă:
-Asociaţia de Proprietari bIoc3l -33
Str.Grigore Cobălcescu nr.31 -33,Sector 1 ‚Bucureti

- Domnului
Referitor Ia adresa dvs. nr.12105/01.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1648641/02.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu nr.7365/03.08.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului, de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului
nr.31-33 din str.Ghgore Cobălcescu, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completările ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte interioară ‚spate imobil nr.31-33,Str.Grigore Cobălcescu

- lex. Juglans sp (nuc) e 4Ocm, h 12 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajare faţadă imobil nr. 29, str. Grigore
Cobălcescu.

Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58 ‚021/319.32.53 evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .lţ;:';.:.:..
Direcţia de Mediu

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
ToaIe tare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana ĘOPA,

\U VVWV\

\0,\ o

ĺntocmit: Inspector PIeu Vasilica
6ex.I1O.09.2018

preznIul aviz a íosI pastat pe site-uI PMB b +
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
IgIs 301S I €OflM ik'ĺUNÄ

i k. SE LU!

CĂ TRE,
Asocîaţîa de Proprietari bL0512

Str.Drumul Pădurea Neagră nr.60A,Sector 1, Bucureti

Spre tHnţă,
DomnuIui
Str., 8Ł, Sc. ‚Ap., Sector ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1649559/06.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.7527/07.08.20ĺ8, prin care solicitaţi defńarea a două sălcii
situate în perime[nil blocului 0512 din Str. Drumul Pădurea Neagră nr. 60A, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 30.08.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modiücată şi completată cu
Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişarc şi scoatcrca rădăcinilor:
Spaţiu verde ‚în[re blocurile 4Asi 05/2,Iângă ghena de gunoi ‚str.Dwmul Pădurea
Neagră nr.60A

-ĺ ex Salix sp. (salcie) ® 8Ocm h 14 m, înclinat 45° spre ghena de gunoi ‚aleea
pietonală i parcare, parţial dezrădăcinat, cu rădăcinile la suprafaţă,existând peńcolul
prăbuirii,specia Salix având Iemnul de esenţă moale.

Spaţiu verde ‚între blocurile 5B i 6B,lângă ghena de gunoi ‚str.Drumul Pădurea
Neagră nr.60A

- 1 ex Salix sp. (salcie) 60cm h 12 m, înclinat 45° spre ghena de gunoi i aleea
pietonală, parţial dezrădăcinat, cu rădăcinile la suprafaţă, existând peńcolul
prăbuirii,specia Salix având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de pro[ecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, prin grija
administratonilui Iegal al terenului pe care se află arborń, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene şi crearea
condiţiflor necesare plan[ării de materia dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,

t'.LIÇbAI
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respectarea Ĺehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă de plantare( toanma anului 2018 sau primăvara anului
2019) potrivit Angajamentului de plantare nr.7527/1/07.09.20 18.

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

Prezentul aviz are termen dc valabilitate 2 ani de la data erni[erii.
Defrişare- 2ex.

Director Executiv,
Simona-Maťana POPA

r

Întocmit Insp. Vasilica PLFSU
5exJ 07.09.2018 ŕe_w

‘2 Scp
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Nr.7534116494511 14. SEF

CĂTRĘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială i Protecţia Copilului Sector 1

B-dul MareaI AI. Averescu nr.17,Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1649451/06.08.2016 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.7534/07.08.2018, prin care solcitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arbońlor situaţi în curţile centrelor şi serviciilor D .G .A .S .P .C .S 1,din următoarele
locaţii :B-dul Mareşal Averescu nr. 1 7,str. Vrancea nr.9B, str. Vrancea nr.9A, strPlaviei nr.26-30,
str.Barbu Delavrancea nr. 18, Calea Dorobanţi nr. 187, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a üwentańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte Seniciul Administrativ -B-dul Mareşal Avcrescu nr.17
în dreptul colonadelor ‚între pavilionul B ş A

-1 ex. Prunus avium sp.(cireş) e 8Ocm, hl2m -reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare acopeń clădire.
•între pavilionul B i Creşa Româno-Daneză

-2 ex. Picea abies(molid) @ 6Ocm, hl2m-eliminareammuňlor uscate în
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
•în faţă Ia Starea Civilă,pavilionulA

-lex.Picea abies(molid) @ 8Ocm, hl4m- eliminarea ramuńlor uscate în
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
‘ąa üitrare în curte ‚lângă cabina de pază

-lex. Picea abies(molid)O 6Ocm, hl2m-eliminarea ramuňlor uscate în
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
la intrare în curte, pe partea dreaptă,spaţiu verde

-2ex.Picea abies(molid)O 8Ocm, hl6m-eliminarea mmuńlor uscate în
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
spaţiu verde,Iângă farmacie,pavilion 1

-lex.Prunus avium(cire) @ 6Ocm, hl2m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenwlui cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex.Catalpa sp.(catalpă) Q SOcm, hl4m ‚înclinat-reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

vederea evitării producerii

vederea evitării producerii

vederea evitării producerii

vederea evitării producerii

Bd. Regbia EJabeta nr 47. poştal 050013, sedo.5, Bucumştŕ. Romia
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•spaţiu verde,lângă gard cabinet medical
-2ex.Aesculus hippocastanum(castan sălbatic)OóO-8Ocm,h8-1 6m - eliminarea şaipantelor

uscate i a ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare ‚ în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

• în spate pavilion H,lângă generator
-1 ex.Fmxinus sp.( frasin) O 6Ocm, hl2m inclinat către generator - reducerea cu 112dm

inălţimea coronamentului cu păstrarea arpantei cu poziţie verticală in vederea refacerii

coronamentului arborelui.

•spaţiu verde Grădiniţa Sfnta Ecaterina
-lex.Acer sp.(arţar) O 6Ocm. h8 m - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

spaţiu verde,lângă casierie
-lex.Sophora japonica (salcâm japonez) O SOcm, h8 m - reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

parc,pavilion F
-2ex. Pinus sp.(pin) O 6Ocm, h20 m — eliminarea mmuńlor uscate în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex. Aesculus hippocastanum(castan sălbatic) O lOOcm, hlO m - eliminarea ramuńlor uscate

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

nmuń.
•in faţa magazinului Nazarcea Shop

-2ex. Pinus sp.(pin) O 6O-8Ocm, h14 m — eliminarea mmuńlor uscate în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
lîngă Iocul dejoacă,Crea Româno Daneză

-2 ex. Aesculus hippocastanum(castan) O lOOcm, hlO m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibmre i eliminarea ramurilor uscate, in vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuń.

Defrişare şi scoa(erea rădăciuilor:
•între paviľionul B şi Crea Româno-Daneză

-1 ex.Picea abies( molid)O 6Ocm, h12 m, uscatlüO%
• lângă parcare ‚pavilion D

-1 ex.Tilia sp.(tei)O lOOcm, hIO m,în deelin biologic 90%,-la baza coletului prezintă

ciuperci saprofite, lipsă cilindru central ‚existând pericolul prăbuirii.

•la intrarea$jcuite ‚pe partea stângă
-1 ex.Picea abies( molid)O lOOcm, h14 m, uscatlOo%

MPRRN ALEflNDRA-Str.Vrancca nrSB

Toaletare:
•dreapta acces curte

-lex.Prunus domestica (prun) O 2Ocm, h4 m - reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibmre ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex. Pmnus cerasifera(corcodu)O2Ocm, h6 m - reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin itângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare

Bd.RegiiaEIabeta nr.47dpoşŘaI0500l3,sector5BucureştiRnmâia ľ -

TeI: 021.305.55.00 iiL 4016
hflp:IWnAv.pmb.ro iL

00î



sistem video de supraveghere.
stânga acces curte

-lex.Catalpa sp. (catalpă)O2Ocm, hóm - reducerea cu 1-2m din Iungimea ramuńlor odentate
către creă .cu aplicarea lucrărilor de ecbilibrare i eliminarea rarnuri)or uscate, in vederea evilării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex. Ulmus sp.(ulm)O2Ocm, hôm - reducerea cu 1-2m din ]ungimea nmudlor odentate
către cresă ‚cu aplicarea ]ucrăriior de echiiibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
•la intrare in curte

-lex.Ailanthus atűssima (oţetar fals)OíScm, h4m — reducerea cu 1-2 m din Iungimea
ramurilor orienlate către cablurile e]atrice in vederea degajării acestora.
CSS Vrancei-Str,Vrancea nr.9A
Toaletare:
•în spate curte creă

-lex. Morus sp.(dud) OlOOcm, hlOm — reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare acopeńş clădire.

în stânga acces curte creşă
-lex.Ailanthus altissima (oţetar fals)O6Ocm, hlOm - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarca lucrărilor de echilibrare i eiiminarea ramurilor uscate, in vederea
evităńi produçerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare
faţadă clădire.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
în stânga acces curte creşă

-lex. Populus sp.(plop) OńOcm, hlOm,uscat 100%
CIA SF.ELENA-Str.Barbu Delavraucea ur.18
Toaletare:
•stânga acces curte centru

-lex.Paulownia sp.(copacul prinţesei) O8Ocm, hl2m — reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentuiui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, m vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin Frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare
faţadă c]ădire.
•dreapta acces curte centru

-lex.Paulownia sp.(copacul prinţesei) O8Ocm, hl2m — reduccrea cu 1/3 din înăliimea
coronamenwlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare
faţadă clădire.

-lex.Ailanthus altissima biwlpinal (oţetar fals)060-SOcm, hl2m - reducerca cu 1/3 din
inălţimea coronamentului cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
CENTRUL DE ZI UN PAS ÎMPREUNĂ-Calea Dorobanţilor nr.187
Toaletare:
spate curte centru

-3ex.Picea abies(molid ) O6Ocm, hl2m — eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor
de echilibnre ‚ in vederea evitării producerii de pagube maIeriaIť&)acc!Jiente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.

ţçş Dr

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, öd poştalOSOOl3, sodor5, Bucureşli, ROm

TeI: 021.30555.00 iU. 4016
hLtp:ihw.pnb.ro

1-



-lex.Acer sp.(arţar) O4Ocm, hlOm- reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului ci

aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramurtdegajare faţadă imobil vecin.

Iatenl dreapta alee acces centru
-3ex.Mows sp.(dud)030-60 cm, hl4m - reducerea cu 113dm înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-2ex.Acer sp.(arţar) 030-óOcm, hlO-14m, înclinai către imobilul vecin -reducerea cu 112 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eLiminarea ramuńlor uscate, in

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuń,degajare imobil vecin.
-lex.Picea abies(molid ) O6Ocm, hl6m — eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor

de echilibnre ‚ în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.
-lex.Prunus cemsifera(corcodu) O2Scm, h8m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare

faţadă imobil vecin.
-3ex.Moms sp.(dud)O6O-80 cm, hI4m - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrăriíor de echilibmre şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

• acces alee centru,dreapta
-lex.Moms sp.bitulpinal(dud)060-8O cm, bl8m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de ecbilibrare ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare

imobil vecisi.
-lex.Prunus cemsifera(corcoduş) O2Ocm, h4m- reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea mmudlor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare

faţadă imobil vecin.

• stânga alee acces centru
-Iex.Acer sp.(arţar))O6Ocm, hl8m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex.Acer sp.(arţar»OSOcm, h8m - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare carosabil.

-lex.Acer sp.(arţar))O5Ocm, hl5m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare carosabil.

-2ex.Pwnus cerasifen(corcoduş»030-4Ocm, h8m - reducerea cu 1-2 m din lungimea

ramurilor orientate către carosabil si eliminarea ramuńlor uscate, cu echilibrarea arbońlor, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare

carosabil.
Defrişare i scoatcrca rădăcinilor;
•spa(e curte centru
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-1 ex.Picea abies( molid)O 2Scm, h8m,uscatlOo%
-]ex.Pwnus cerasifera(corcodus-1 ciot) O l5cm, h4m,uscatloo%
Menţionăm faptul că in curtea centwlui MPRNN BUBURUZA -Str.Plaviei nr. 26-30,accesul

nu a fost permis de către personalul de pază şi angajaţi ai centrului (poarta de acces in curte fiind
incuiată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomlui/propńetamlui legal al terenului
pe care se află arborii,confomi prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nomiele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, evacuându-se masa ]emnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
pńvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defřişarea i scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimenie cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru planiarea de material dendrologie tănăr.

Pentru refacerea fondului vegetaĘ in compensarea arbońlor avizaţi pentru defdşare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ohligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pămünt,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie ( toamna anului 2018 sau primăvara anului
2019).

La finalizarea lucrări)or de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. afl.4 din acelaşi act
nonnativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaleźare - 52 a.

Defrişare -Óex.

Director Executiv,
Simona-Ma iana POPA

Întocmit: Insp. Vasilica PLESU

12 SEP 201b
4exJ1O.O9.2Oi8,t

prezenwl aviz a fost postat pe site-uI PMB
hIIp:/hnw php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1"' •.

ŔOMÂN IA
I:ja 2vS I ApsA?Ůw MPELN

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligratiei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari BIoc 2-2A
Str.Barbu tefănescu Delavrancea nr.2-2A, Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 12327/01.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649624/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7580/08.08.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari bioc 2-2A, de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aI blocului 2-2A ‚str.Barbu Ştefănescu
Delavrancea nr.2-2A, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul materia] dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările uherioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele dc protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde bloc, lateral dreapta acces bloc, Str.Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.2

-1 ex. Ailanthus altissüna (oţe(ar fals) 0 lOOcm, h 20m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi reducerea cu 2/3 din lungimea arpantelor inclinate 45° spre carosabil ‚ cu
echilibrarea arborelui şi eliminarea ramurilor uscae în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

- 1 ex. Cercis sp. (arborele Iudei) 0 1 Scm, h 6 m - reducerea cu 1 -2m din lungimea ramuňlor
care afectează faţada blocului şi degajarea faţadei blocului ‚cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
arborelui şi eliminarea ramuńlor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin niperea i frângerea Ia condiţii meteorologice nefavombile.

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) ) 0 20-3Ocm, h 14 m, reducerea cu 2/3 a Iăstarilor înclinaţi spre
carosabil cu aplicarea ]ucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminare ramuri uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin ruperea i frângerea la condiţii
meteorologice nefavorabile.

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal 080-lOOcm, h 20 m- reducerea şarpantei inclinată
către blocul vecin cu 1/2 din lungime ‚ cu degajarea faţadei blocului vecin ‚aplicarea lucrărilorde
echilibrarea a arborelui şi eliminare ramuri uscate, in vederea evilării producerii de pagube
mateňale sau accidente prin ruperea ş frângerea Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Spaţiu veŕde lateml stânga acces bloc, Str,Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.2

-Iex.Picea abies(molid) O 10 cm, h 6 m ‚ inclinat 45°spre trotuar —reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului pentru echihbrarea arborelui, în vederea evitării producerii de pagube

Nr.758011 649624/
14, SEP 2Wő
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materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri şi eliminarea ramuńlor uscate.

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) 020 cm, h 10 m- reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de ecbilibrare a arborelui şi eliminare ramuri uscate, în vederea evitării

producerii de pagube mateńale sau accidente prin ruperea i frângerea Ia condiţii meleorologice

nefavorabile.
Spaţiu verde, lateral dreapta acces bloc,str.Barbu tefănescu Delavrancea nr.2A

-1 ex. Acer sp (arţar) 060 em. h 12 m - reducerea cu 1-2 m din lungimea mmuńlor care

afectează faţada blocului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrarea a arborelui i eliminare ramuri

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin ruperea şi hângerea la

condiţii meleorologice nefavorabile.
Spaţiu verde, spate bloc,str.Barbu Şteranescu Delavrancea nr.2A

-I ex.Tilia sp. (tei) 0 4Ocm, h 12 m- reducerea cu 1-2 m din lungimea mmudlor care

afectează faţada blocului cu aplicarea lucrărilor de echilibrarea a arborelui şi eliminare ramuri

uscate ‚ în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin ruperea i frângerea la

condiţii meteorologice nefavorabile.

-1 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) 0 8Ocm, h 16 m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminarea ramurilor uscate in

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-I ex.Robinia sp.(salcâm) 0 8Ocm, Ii 18m, bitulpinal (prezintă un trunchi uscat IO0%)-

eliminarea trunchiului useat în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea trunchiului uscat la condiţii meteorologice nefavorbile şi nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58,

021/319.32.53,confonn prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 30412009 pńviiid Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deleńomrea constwcţiilor din

jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna). pentru a nu fi aťectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor1 siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

xeroeopie, la avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locataňlor.
Prezentul aviz are ţermen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Toaĺeíajc- IO at

Director Executiv,
Simona-Maçią a POPA

ĺntocmit: inspector Vasilica PLESU
5 exIlO.09.2018

2 S(p ?
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB L

pe dala de

Bd, Regia Etsabela r 47, cod poştai 05C013, sedor5, BuweşU, Rom,ia

Tet 021305 55.00 mt 4016
htlp:Ihwnąpmbm



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
i9i n)B SAnEĂŢOPIL( MpEUNA

Spre ştiinţă,

14. SEF 2U1ô

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

B-dul nr. ‚Sec[or ‚Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.12321/0l.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
16496251/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.758l/08.08.20l8, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
aliniamentul din B-dul Ion Mihalache x str.Trotuului i str.Volga nr x str Trotusului ‚la verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următoru] material dendrologic pentru care, în conformitate eu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localiiăţilor
eu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ş H.C.G.M.B. nr. l 14/20 l 1 privind amenajarea
i întreţinerea alveoíelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, str. Trotusuhii, în dreptul imobiluhý nr. • str Volga

- l ex. Acer sp. (arlar) ® lOOcm, h 8m- reducerea cu 1/2 a arpanÉei aflate în declin biologic
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arbore]ui i eliminare ramuri uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorbile.

-l ex. Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocm, h 6m- reducerea cu I-2m a ramurilor înclinate către
carosabil, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminare ramuri uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorabile.
Albzianzent stradal str. Trotusz,lzgixb—chý Ion Mihalache

-l ex.Fraxinus sp.(frasin) O lOOcm, h t4rn- reducerea cu t-2 m a ramurilor înclinate spre
carosabi] i imobil în vederea degajării faţadei imobilului i cablurilor electrice ‚ cu apiicarea
lucrărilor de echilibrare a arborelui ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin ruperea ş frângerea ramurilor la condiţii meteorologice
nefavorabile.

I i

Nr.758111 649625!

Bd. Rena Elisabeta nr. 47. cod poştai O51 3. sedoď 5. UucuresU. Rnânia



Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Alinianzent stradal, sti-. Trotusuluixb—du[ Jon !iśihaiache

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) lOOcm, hl4m ‚cu scorbură la inserţie prin care se
observă lipsa cilindrului central, flsuri pe trunchi, existând pericolul de prăbuire la condiţii
meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58
‚021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna anului
2018.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 1 ex.
Toaletare —3ex.

O

Director Executiv,
Simona-MariaĄęţĘÇPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5ex.107.09..2018

‘2
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe dala de

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. d nnstal O513. sedor5. Bucuresti. Rcmânia đfl I I



rvr, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl•t:ş.::...

\/ Direcţia de Mediu
ROMANIA
lqiO-2lIS i SÂPBAÎOnIM IMPREUNÂ

Nr.7666116500891
14. SEP ŻÜJd

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligrafÎei nr.4, Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă.
Domnului

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1650089/08.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.7666/09.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în faţa blocului )UJ1 din str. George Valentin Bibescu nr.22, la verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresi, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde bloc, dreapía acces bloc

-lex.Juglans sp.biwlpinai (nuc)040-6Ocm,hl4m- eliminarea trunchiului cu 040 înclinat către aleea
pietonală şi carosabil, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin &ăngerea
şi prăbuşirea trunchiului arborelui cu O4Ocm ia condiţii meteorologice nefavorbile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de teíefon 021/319.32.58,
021/319.32.53,conform prevedeńlor ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, asďel se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia 1-I.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic ai acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului

Q şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteňi.
Toaletare- 1 triąnchi.

Director Executiv,
Simona-Mariana PÖPA

lntocmit: Inspector Vasiiica PLEŞU
5ex./1 0.09.2018

prezentul aviz a fosl posiat pe sile-uI PMB
pe daia đe

Bd. Regi,a Ehsabela nr. 47, cod poşlal 050013, sedors, Bucumşti, Romăa

TeI: 021.30555.00
hIlp:Iknwě.pnbso
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI t%.:.;

Direcţia de Mediu ..-.

POMANIA
1910 zOI8!sÄP0ÄTOP M iMPELNA

14. SEF 20í&

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bloc 4
Str.Av.St. Protopopescu nr.1O ‚ Scara D,Sector 1 ‚Bucure$i

C Referitor Ia adresa Asociaţiei de Proprietari înregistrată Ia P.MB cu nr
1650757/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7721/10.08.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în spatele blocului,la scara D, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor
În spatele blocului,Ia scara D ‚Iângă centura de siguranţă a blocului

- 1 ex.Fraxinus sp. (frasin e 8Ocm, h 14m,înclinat 45° către aleea
pietonală i parcarea de reedinţă a blocului ‚prezintă risc de dezrădăcinare în
partea opusă înclinării,rădăcinile au ridicat centura de siguranţă a blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58,021/31 9.32.53,conform prevederilor Ia H.C.&M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căíle de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor
se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş
crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare

Nr.7721 116507571

Bd. Rega EIabeta rw47, cr4 poştaIOSOOl3, sedor5, Buaimşü, Rom&iia

ÎeI: 021.305.5500
httpiMwv.pmb.m



diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna
anului 2018,primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 aiin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. ań.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că administratorui Iegai aI terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui
să îi afişeze, în xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-M iana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
Sex.IiO.09.2018 IĆ,Ar-

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

12 SEP 23:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!;•%..

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
19l ZOl8J SÁRSĄTDPLM ÍMPSIEUNÁ

16. SEP 2Üib
CĂTRE,

Muzeul Naţional de Artă aI României
Calea Victoriei nr.49-53,Sector 1 ‚Bucure$i

Spre $iinţă,
Doamnei

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1650817/09.08.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7744/1O.08.2018 prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curtea
din spatele muzeului, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modWcarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate curte muzeu —garaj, spaţiu verde

- 1 ex.Paulownia sp. (copacul prinţesei) O 8Om, h 1 Om de — reducerea cu
1-2 m din Iungimea ramurilor în vederea uurării masei foliare cu echilibrarea
arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente i
eliminare ramuri uscate,degajare carosabil.
Spate curte muzeu,spaţiu verde,Iângă Corp Gardă

-1 ex.Cercis sp.(arborele Iudei) ) O 80m, h lOm de — reducerea cu 1/3
din înălţimea coronamentului cu alicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare faţadă clădire.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

Nr. 7744/1650817/

Bd. Regia Ekabeta nr. 47, cod poşial 050013, sector 5, Bucumşti, RomăVo

TeI: 021.305.55.00
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(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare — 2ex.

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

‘\\ c)?
Întoemit: lnspcctor Vasflica PLEŞU

4 ex./1O.09.2018

o

;1, SE? Uit

prezeniul aviz a fosl poslol pv site-ul PMB
pe data de

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 7746/1650759/

CĂTRE,
Doamna

Str. nr.,Sector, Bucureti
Sprc ştiinţă
Domnului
Str. nr.,Sector ‚Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată Ia P.M.B cu nr.1650759/09.08.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.7746/10.08.20l8 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului nr., ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcarile şi
completaňle ultedoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr., dreapta acces curte

- 1 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) O 80m, h 12m — reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri
‚degajarea apopeńşului i faţadei imobilului nr.i imobilului vecin ‚degajare cabluri electńce.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/propńetawlui legal al terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Confonn aitó pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — lex.

Director Executiv, 0'a -

Simona- ariannĺ POPAt

prezentul aviz a nst pn tat pe śite;uEPkIB
pe dala de

16. SEP zw
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ŔOMÂNIA
1918 2OI8iSAnBLTnLM MPEUNĄ

Întocmit: Inspector Vasflica PLESU
4ex./07.09.2018
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ŔOMÂNIA
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» SEP 2Ü

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 131. 2
B-dul Maresal Mexandru Averescu nr. 3, Sector 1

Referitor la adresa dvs. ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1647338/30.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7146/31.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocuĺui 2
din B-dul Mareşal Averescu nr. 3, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 06.08.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defriare cu scoaterea rădăcinilor: ISpaizd verde lateral dreapta bloc scara B, la limita eu parearea dinspre gardul Unităüi
Militare:

- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (&asin) O 2Ocm, h 6m, 100% uscat fără coronament
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/316.25.16, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma deWişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire
a accidentelor sau deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aericne, precum şi de
creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal a1 terenului este răspuinător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar apíicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avcţi obligaţia plantării altui arbore tânăr
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm(O trunchiului minimum
7cm) i înălţirne corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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La fmalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obłigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificăńi în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din

ace)asi act normativ.
Pentru aplicarea lucrărilor de intervenţie asupra arborilor din spaţiul verde al blocului

trebuie ţinut cont că ne aflăm în plină perioadă de vegetaţie, când nu sunt pennise lucrări de

intervenţie în masa vegetativă a arborilor, deoarece se instalează prematur declinul biologic

al matedalului dendrologic (arborilarbuşti), motiv pentru care solicităm administratorului

legal al terenului, în speţă A.D.P. sector 1, să prioritizeze pentru prima perioadă optimă de

repaus vegetativ (toamna anului 2018 - perioadă marcată de căderea primelor fřunze)

aplicarea Iucrărilor de intervenţie asupra tuturor arborilor ale căror coronamente afectează

faţada blocului 2 din B-dul Mareşal Averescu nr. 3;

- in conformitate cu art. 1, lit. b. din Mexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi pc teritoriul Municipiului Bucure$i, la data

programării aplicări lucrăriior de intervenţii la arbońi din spaţiul verde aI blocului de către

administratorul legal al terenului, este necesar sä obţineţi acordul scris al Asociaţiei de

proprietari pe terenu) căreia se află arborii.

Menţionăm că, Direcţia de Mediu din cadrul PtvĺB, în seopul asigurării continuităţii

aplicării lucrărilor de intervenţie în perioadele propice (de repaus vegetativ), va avea în

vedere emiterea şi transmiterea cätre toţi administratodi de spaţii verzi publice de pe raza

municipiului Bucureti a unei adrese (aviz cu caracter general) care va permite punerea în

aplicare a lucrărilor specifice perioadei de repaus vegetativ (toamna anului 201 8-primăvara

anului 2019) reprezentată prin aplicarea lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare a

materialului dendrologic, fără să mai fie necesară solicitarea unor avize punctuale.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze,

în copie, la aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

De&işarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectowl 5, în ziua de lucru cu publicul,

marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Defrişare —] a. trunchi uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Sirnon

ć&Vncm it
Insp. Mţ9thIu ENA CHE

17 SEP

Red: E.C. 14 ex. — J J .09.20 l 8 prezenlu! aviz fost peslat pc siIe-ul PMB

htÍpJ(w prub.ro'InstIIulĺwpńrn3riadírccIifdJrecriamediu'a\ zearborI_inconsuIare'atŕiearĎori in_consuliareplip pe data de

Bd. Regkia EIabeIa nr.47. ccd poştaIOSOOl3. sector 5. Buaireşti. RomăÉa

Tet 021.305 55.00 iil. 4016
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Direcţia de Mediu
POMAN IA
T918 3015 SAPOÄTOPIM IMPPEUNA

28. SEP 2Ü1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:

Str.nr., Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor la adresa dumneavoastră nr 12304/07.08.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1651128/10. 08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7799/13.08.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea donmului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat pe domeniul public ‚în dreptul imobilului nr din str. ‚ la verificarea efectuaiă pe teren,
s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, în eonformitate eu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificFile şi
completańle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Atiniament stmdal,în dreptut imobilului nr 78B,str.Mircea Zońleanu

- 1 ex. Titia sp (tei) @ 8Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibmre şi eliminarei ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi degajare cabluri electrice.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării.construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

r

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

Prezentul aviz are termen de vatabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaleíare — I at

Director Execútiv,
Simona-Mar(naPOiA ‘ - . -

Intocmit: Inspector Vasilica PIeu
5ex.11009.2018 k?-_...

prezentul aviz a fost posl t pe si
hitpJiwww.pmb.m/insl uliVpr ajialdircctii/dircctia_mcdiWavizc_arboń_in_consu]tarcĺavize_arbori_in_consu]tare.php, pe dala dc

Nr.7799116511281

Bd. Regiia EIabeIa nr 47. d pefll 050013, secta5. Bucumşti. Rom&ia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/%%..;.:.:..
Direcţia de Mediu

POMAN IA
1918 1018 SAPBATOOIM MpPEUNÄ

Nr.7800116511321 20. SEP 2ü1t

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligratîei nr.4,Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă:
Domnului
Str.nr. bI., ap.,Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.12254/07.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1651132/10.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu nr.7800/13.08.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul aferent
blocului 20/2 din str.Elena Văcăreacu nr.19,Ia verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modifĺcarile şi completările ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde bloc,lateral dreapta

- lex.Tilia sp. (tei) e lOÜcm, h20 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajare faţadă bloc.
Dreapta alee bloc,spaţiu verde

-lex.Fraxinus sp. 025cm, h12 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajare acoperi imobil.

-lex.Fraxinus sp. O2Ocm, h6 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajare acoperi imobil.
Spaţiu verde spate bloc

-lex.Robinia sp(salcâm) e4ocm, h6 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

Bd. Regka EIabeta nr. 47, cod poşlal 050013. sedor 5, Bucumşti. România /
TeL021.305.55.00

UKAS
hup:/hwn,pmb.m
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coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri
-lex.Robinia sp.(salcâm) OöOcm, hl2m -reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramuriior

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58 ‚021/319.32.53 evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţiilor din jur
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arboriior
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa
nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-Miŕiana POPA

mntocmit: Inspector Pieu Vasilica
5exJl 0.09.2018

17. SEP 2O1

prezenlul avi u íoI postal pc siic-uI PMB
pe dala de

Bd. Regna Ekabeta rw. 47. cod poşlal 05C013. seot&5. Bucurşi. Romia

TeI: 021305.55.00 hŁ 4016
hup:Jhwnw.pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11::%..::.:..

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

7D1S! SAnBATOIUM jM2PEUNÂ

20. SEF 2U\b

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spro $iinţă,
Domnului
Str. nr. ‚Sector 1 ‚Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 13479/114.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1652936//21.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8095122.08.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului ‚ de emitere d avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal în dreptul imobilului
nr. din str. Renaterii, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările i completările ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Dreapta acces inzobil nr., Str.Renaterii

- lex.Salix sp. bimlpinal (salcie) O 4Ocrn,h8 m- reducerea cu 113dm înălţimea
coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube matedale sau accidente prin niperea i fiângerea ramurilor Ia condiţii
meteorologice nefavorabile, degajare cabluń electńce.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Stânga acces imobil nr., Str Re;rníerii

- lex.Salix sp. bitulpinal (salcie) O6Ocm,h12 m- în declin biologic datorat
atacului de dăunători, prezintă scorbură proňrndă Ia inserţie, lipsă cilindru central,
existând pericolul prăbuirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Noniiele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucure$i,
evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constmcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,
astfel

Nr.809511 652936/

B4 Regia EIabeta r 47, d poştal 050013, sedors, Buasşti, RQmâiÍa
rel: 02130555.00
http:iAwni.pnb.ro



- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. rw.

304/2009 privind Nonîiele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defřiarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendro logic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru

de&iare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori

tineri cu balot de pământ, eircumferinţa trunchîului de 20-28cm (0 truHchiului

minimum lcm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în

perioada optimă de plantare toamna anului 2018,primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa ĺ la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevcderilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6 pct, 8 din Mexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —J ex.
Dej5işare- J ac

o

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5 ex.112.09.2018

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

17. SEP
prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regha aabela ‚r 47. cod potatO5OOl3. secr5, 5uasrşti, Rria

T&: 02130555.00 hŁ 4016
hhp:INňnw. pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

••%
..

ŔOMÂNIA
19I8 ZDIB I SÄp8ÂrnIM MPPEUNA

20.SEF ZU1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnului
Str. nr., Sector ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1653332/22.08.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8171/23.08.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat vis-á-vis de
numerele ‚ str.Nicolae Constantinescu, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor
Spaţiu verde bĺoc 8A ‚Iateraĺ bloc, sc. C, str.Andrei Popoviciu nr. 18

- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) e 6Ocm, h 12m-uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58, 021/31 9.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a i ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare điametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

Bd. Regiia EIaboLa nr. 47, cod poşlal 050013. sector 5. BocureşlĘ Româiia

ToI: 021.3055500
hItp1ww.pmb.rn

Nr.8171/i653332/



La fĺnalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierifor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa

nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Đefrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Wariana POPA

:

(. i
Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

5ex.I1
2.O9.2Oi4

o

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

17 SEP

Bd. Reqiia EIabeta rv. 47. ood poştal O513. sedor5, Buonşf. Romá,a

TeI: 021305.5500 îg. 4016
http:Jkůvnv.pmh.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1918 2018 SAPOATOOIM iMPPEuNÂ

20. SE? 201b

CĂTRE,
SOUETA TEA ciVILA PROFESWNAIĂ DEA VOC'A ŢI

PROTOPOPESCU ‚PUŞCAŞ IASOCYÁ ŢH
Str Henri C'oandă nr27, Seclor 1,Bucuresíi

Referitor la adresa dvs. înregistra(ă Ia P.M.B cu nr. 1658477/07.09.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.881 1/10.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra nucului situat în curtea imobilului nr.27. str. Henri Coandă, la verificarea efectuată pe teren.
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaíităţilor cu modiflcarile şi
completaňle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăw:
Toaletare:
Curte h,zobîl nr.27, str Henri (‘oandă, spa(żul verde spaže clădire:

- i ex. Juglans sp. (nuc) O 8Ocm, h lSm — reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului şi
eliminarea primuiui etaj de ramuri de la bază şi a ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowluilpropdetarului legal al terenului pe
care se află arborele, evacuándu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a a4ccidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratoru]/ proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei tucrăriţor, siguranţa bunuriLor şi a persoanelor n zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

C) Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — Iex.

Director Executiv,
Simona-Maçia9a POPA

Intocmit: Inspector PIeu Vasilica
4ex.I1O.09.2018

\

Nr.8811/1658477/

pitzentul at a fost postat pc sile-ul PMB Jj

ţpJ/wwwpmh.roÍinstiiuiii/pdmad&direiii/directia mJiu/avizc arbori in cnnsultar&aviw aobori in consullarephp, pe dMa de

Bd. Regha EIabeta nr 47, d ştal 050013, soclor5, BocureşU. Rom&a
Tel: 021 .3055500
hltp.flwvň'w.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l 918 201 B SÄ0OĂT0fllM MÇPEIJNA

Nr. 4454, 7247/1628558, 1647823/ fl 1Üj2

CĂTRE
DL

Str. nr. ‚ sector 1

Spre tiinţă:
D-na

Str. nr. ‚ sector 1

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregislra(ă la P.M.B cu nr.
1628558129.05.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 4454/30.05.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului . din str. Dr. Iacob FeHx, proprietatea dvs., în conformitate cu dovada
proprietăţii Certificat de Motenitdr nr. ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1647823/31.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 7247/01.08.2018, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.06.2018, s-a inven(ariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, cu modiflcările i completările ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Mnnicipiului Bucureti,
avizăm:
Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Curte buobil ur. str. Dr. Íucob Felix ‚ la liuziťă cu in,obihrl nr.

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O IOOcm, h 15m, prezintă scorbură la
colet cu Iipsa cilindrului ccntral, existând pericolul prăbuirii. Arborele se află între
clădirea nr. i gardul din paci de ciment a)e imobilului nr. 7, pe care le-a dislocat ş
înclinat. Distanta dintre clădirea imobilului nr. 9 i gardul imobilului nr. 7 este de
aproximativ 0,Sm. Rădăcinile arborclui la care se face referire sunt la suprafaţă I se
poate vedea că afectează atât gardul cât idădirea.

Lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, prin grija
proprietawlui legal aI terenulw pe care se află arborelc, evacuându-se masa iemnoasă
pentru zi nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene i crearea condiţńlor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

tn. tBd. Renina Elżsahela nr 47 nnd rWiÇlI fl!Wll çprlnr Piin,rnti



Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor i a

persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,

pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spa;iilor verzi de pe Éeritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de prowcţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureti,

în compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 6ex.

arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm (diametrul

trunchiului de minirnum 7cm) i înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţic de

speúe, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă toamna anului

2018 potrivit Angajamentului de plantare înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1647823/

31.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 7247/01.08.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor

apUca sancţiuni conf. art.4 din ace1ai act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi

Defriare — I ex.

PIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-MąrianaOPA o

1 ;/ ikttt..TţĄ CII
U (

/ L16J3JţJ

Intocmit:
Inspector Luminita CRISTESCU

13.AU& 2012
Rcd. C.L. - ĄLtł 2018 pwżen(uI a'iz a fus( postat pc ít-ul PMB
http:Í/w .pIl]b.rI1/insIlturItÍpriInana/dInxtIl/Jiwctia rnediuia ilc_arbodJn_can%uItarda-izeJid'od_inconstiItare.ptlp. pe data dc

fl-fl...;eI;...L...,.... I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\/ Direcţia de Mediu
ROMANIA
gIa ?Ůl8 SAPDAŤÓnrM MnPEUNA

Nr. 5616I1115366471 25 SEP 20;e

CĂTRE
Ministerul Afacerilor Externe — Direcţia Ađministrarea Patrimoniului şi Achiziţii

Aleea Alexandru nr. 31, sector 1

Spre ştiínţă:
- Ađministraţia Domeniu lui Public Sector 1
B - dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia adresa ADPSI nr. 9299/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1636647/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5616/26.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea
imobiletor administrate de Ministerul Afacerilor Externe din sector 1, vă facem cunoscut că
Ia veńficările efectuate pe teren în data de 03.08.2018. s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modifjcările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumuĺui coronamenteIor, cu aplicarea Iucrăriior de echiUbrare
în vederea eliminărü riscului de frângere şi ęrăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate:
In curtea imobilului din Aleea Alexandru nr. 24:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0= 45 - 50 cm, h 14 - 16 m - Reducerea Ia 1/3 a volumului
coronamentelor, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
- 3 ex. Robinia sp. (salcăm) 0= 10 - 15 cm, h= 8 - 9 m — doar tăień de formare
coronament, cu degajarea cablurilor electrice
In curtea imobilului din Aieea Alexandru nr. 31:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0= 80 cm, h= 15 m — cu scoarţa exfoliată pe alocuri - reducerea
Ia 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii mez'eo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate
- 2 ex. Acer sp. (arţar)O= 30 cm, h= 11-14 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei)0 60 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) 0 20 - 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0= 30 cm, h= 14 m
- 1 ex. Magnolia sp. multitulpinal (magnolia) 0 10 - 20 cm, h= 3 - 4 m— doar tăieri de
formare coronament şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) 0=20 - 30 cm, h= 12 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) 0 15 - 20 cm h= 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=40 cm, h= 14 mí!ri
- 3 ex. Acersp. (arţar)0= 15 - 20 cm, h= 10 - 12 ‚ş 2

on
z&t-ĺ'

Bd. Regîia EIabeta ‚v. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucuwşlí, Rom&iia
TeI: 021.3055500
htlp:lWnąrw.pmb.m



- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 15 - 20 cm, h= 8 - 1O m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal 0 20 - 25 cm, h= 1O - 12 m

În curtea imobHului din Aleea Modrogan nr. 14:
- 2exAcersp.(arţar)0=20-35cm,h9-14m

1 ex. TiIia sp. (tei) 0= 50 cm, h16 m
In curtea imobilului din Aleea Alexandru nr. 33:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) 0= 20 cm, h= 8 m
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) 0= 15 - 20 cm, h= 8 - 10 m

- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) 0= 20 cm, h= B m

- 1 ex. Prunus pissardi tritulpinal (corcoduş roşu) 0= 10 - 15 cm, h= 6 m

- 1 ex. Pwnus avium (cireş) 0 25 cm, h= 6 m
- 1 ex. Tilia sp. multitulpinal (tei) 0= 5 - 20 cm, h= 8 - 10 m

- 3 ex. Abies sp. (brad) 0= 30 cm, h= 14 - 14m — reducerea cu lm a ramurilor care

afectează acopeńşul clădiriL cu aplicarea Iucrărilor de echilibrnre în vederea eliminării

riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiVi meteo nefavorabUe şi eliminarea

ramurflor uscate
In curtea imobflului din str. Muzeul Zambaccian nr. 18:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 25 cm, h= 12 m
1 ex. Tilia sp. (tei) 0=25 cm, h 10 m

In curtea imobilului din str. Nicolae Costinescu nr. 2:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) 050 cm, h 12 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=20 - 60 cm, h= 12 - 14 m
- 7 ex. Tilia sp. (tei) 0=30 - 60 cm, h= 12 - 16 m
- 3 ex. Morus sp. (dud) 0=20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 5 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) 0=20 - 30 cm, h 12 - 14 m

- 1 ex. Robinia sp. bitulpinal (salcâm) 0= 15 - 20 cm, h 8 - 9 m

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=20 cm1 h lOm
In curtea imobilului din b-dul Aviatorflor nr. 50 A:

2ex.Acerspjarţar)0=20-25cm,h10-12m

In curtea imoiJuIui din b-dul Aviatorflor nr. 50:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0= 20 cm1 h12 m

În declin biologic:
In curtea imobflului din Aleea Alexandru nr. 31:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0= 100 cm, tv 16 m - cu scorbură profundă Ia aprox. 10 cm pe

twnchi, cu cilindrul central Iipsă, trunchi putred Ia bază

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0= 35 cm, v 14 m - cu scorbură Ia colet, cu cilindrul central putred

- 1 ex. Prunus avium (cireş) 0 20 cm, h= 5m -uscat 80%

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0= 35 cm, h= 14 m - cu scorbură profundă Ia aprox. 1, 20 m pe

trunchi, cu cilindrul central pu[red şi Iipsă pe alocuri
In curtea imobilului din Aleea Modrogan nr. 14:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0= B0 cm, tv 16 m - cu 3 scorburi Ia colet, din care 2 profunde

cu cilindrul central Iipsă
In curtea imobilului din Aleea Alexandru nr. 33:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0= 50 cm, tv 15 m - cu scorbură profundă Ia colet, cu

cilindwl central Iipsă
1 ex. twnchí Populus sp. (plop) 0=30 cm, h= 2 m - uscat 100%

In curtea imobflului din str Muzeul Zambaccian nr. 18:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 25 cm, tv 12 m- cu scorbură profundă Ia colet, cu

cilindrul central Iipsă
In curtea imobflului din str Nicolae Costinescu nr 2:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0=20 cm, tv 12 m - uscat 100%

Bd. Rega EIabeta nr. 47, cod pcştal 050013, şeclor 5, BucureşU, Romăia

T&: 021.3V55500bL 4016
htlpiłwwwpmb ‘o



- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0= 50 cm, h= 16 m - cu scorbură profundă Ia aprox. 1, 60 m pe
trunchi, cu cHindru central lipsă

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal al terenuiui,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform
art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de dekişare a celor 10 ex.
arbori ín declin biologic, este necesar să depuneţi, in completarea documentaţiei, Ia Centrul
de Informare şi Documentare pentru ReIaţü cu Cetăţenii din bd. Regina Ehsabeta nr. 42, sector
5, următoarele

- actele de proprietate ale imobilelor;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
aveţi obligaţia plantărfl a 45 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia, in funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul
Regšna Elisabeta nr 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în
ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modiuicările ulterioare.

Toaletare — 65 ex. + 7 ex în declin biolgic + 3 ex. Uscate 8O — 100%, până Ia eliberarea
avizului de defdşere

Întocmit,
Insp. Florentina i5 ex.12009.2018

21, SEp 2Üjg

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
(hUp:/Ipmb.rofinstitutiLtphmańaIdirecUUđirectia mediuiavize arbori in cansultare/avize arbori n consuhare.php), pe data de

Bd. Regma El6abeta rr 47, cod poşlal 050013, sedo5, Bucurei, Romăa
TeI: 021.30555.00 ÍM. 4016
htlpiNnnv.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. SEP 2018

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligraűei nr. 4, Sectorul 1

ŔOMÂN IA
Ii zo'a i sĄnA'n

Spre ştiinţă
DL'

(Str. Octav Cocărăscu nr. 44, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1647618/31.07.2018 i laDirecţia de Mediu cu nr. 7235/01.08.2018, prin care traiismiteţi spre soluţionaresesizarea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţieasupra unui arbore siwat în aliniamentul străzii Octav Cocărăscu în dreptul imobiluluinr. 44, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.08.2018, sa inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanulIoqalităţilor, cu niodificările i completările ulteńoare şi poh-iviţ H.C.G.M.B.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtońul MunicipiuluiBucureti i H.C.G.M.B. nr. 11412011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelorstradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul BucureÜ, avizăm:
Defriare cu scoaterea rădűciHilor i păstrarea alveolei stradale:
Aliniament strada Octm' C'ocărčscu între irnobilul cu ‚z; 46 şż 48:

- 1 ex. Acer platanoides (paltin) O 3Ocm, h 1 Om, 1 00% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/316.25.16, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma deňiării, pentru a nubloca căilc de acces ş se vor Iua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesareplantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţabunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în cazcontrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 30412009.

Nr. 7235/1647618/

Bd. Regiia EJabeta nr 47, cod poştal 050013, sedors, BuciJreşli, Rom%iia
Tel: 021 30555.OV
htip:Íh. pmbro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defHare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obHgaţia plantării altui

arbore tânăr cu balot de pământ circumferinţa trunehiului de 20-28em (0

trunchiului minimum lcm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în pastila rămasă Iiberă în urma dehisădi, în aliniamenml străzii Octav

Cocărăscu, în vederea completării aliniamentului în perioada optimă de plantare din

primăvara anului 2019 ‚ cu respectarea prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind

amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucure$i.
La űnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.CG.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf, art 4 din ace1ai act nonnativ.
De&iarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defriare — 1 a uscat 100%

DI EXECUTIV,
s a POPA
‘

Jşjocmit
Insp. ł*Cŕisűna ENACHE

i I

2tSEP Żfli&

Red E.C. / 4 ex. — 1409.2018 prezentul aviz a íosI postal po site-ul PMB

hIIpJ/ .prnh ro(inslilulii!pr,mariaědirçctiiMäţçţia ndiutaize orhori_in con5uIIare!avi,c - arhnri - n - cnnsullare php pe daia de

Bd. Rega EIabeta rt47 cod poşlal 050013, sector 5, Buaueşţ Romäga
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI !1:.t%..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
19I8 zolsI sAnEĂTo;IMWpEuNĄ

25. SEP 2Ü1

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector 1

B-dul PoIigraei nr. 4, Sectorul 1

Spre ştiinţă:
DI.

(Str. ĺvan Petrovici Pavlov nr. 41, sector 1)

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1647615/31.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.
7263/01.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra unui arbore situat în aliniamenwl străzii Ivan Petrovici Pavlov în dreptul
Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu" ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i adininistrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completăńle ulterioare
i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pńvind Normele de protecţie a spaţiilor veni pe
tedtoriul Municipiului Bucureti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm
Defriarc cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale
Aliniarnent strada Jvan Petrovici Pavlov în dreptul imobflelor de la nr. 58—60, dar pe
partea alinianzentului dinspre lateral Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu" situat la nr.
41:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12-14m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/316.25.16, evacuându-se masa Ienmoasă rezultată în urma de&isării, pentru a nu
bloca căiie de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea
constmcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

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

Bd. Regia Eflsabela nr. 47, cod poştal 0SC013. sedors, BucureşlL Rom&i
TeI: 021305.55.00
h%%piWAwt.pmb.m

Nr. 7263/1647615/



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru deĺtiare, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui

arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0

trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în pastila rămasă liberă în urma deBiării, în aliniamentul străzii Ivan

Petrovici Pavlov, în vederea completării aliniamentului în perioada optimă de

plantare din primăvara anului 2019, cu respectarea prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.

114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor

de aliniament din Municipiul Bucureti. Recomandăm pentru plantare arbori din

specia predominantă a aliniamentului.
La finalizarea lucrărilor de pĺantare 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

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelasi act normativ.
Deň-iarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ta data emiteńi.

Defria;-e — I at uscat IOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonu-Mari na POPA

ocmit
Insp Cristina ENACHE

21.SEP

Red E.C, i 4 cx. — 13.09.2018 prtzentul aviz a fost postat pc site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. SEF 2U1
ŘOMÂNIA
lqIn zla. sAs.Á.oQ:u i'flQtunA

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoIigraflei nr.4,Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari Bloc2l
Str.Constanün Arieescu ur.27 ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.12915/l0.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1651528/13.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7858/14.08.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari din str. Constantin Aricescu rrn27, bl.21, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului, la
verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, eu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terkoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare: I

Faţă bloc, scara A, stângâ acces bloc l

-lex.Utmus sp.(utm) O4Ocm, h12 -reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare faţadă bloc şi imobil
vecixi.

-4ex. Ailanthus sp.(oţetar) 020-60 cm1 hl2m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu ap)icarea Iucrărilor de echilibnre i eliminarea ramuriior uscaie, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare faţadă bloc ‚carosabil
i cabluri eiectrice.
Faţă bloc ‚scara A,dreapta acces bloc

-Iex.Utmus sp. (ulm) 020 cm, hlO m - reducerea cu 1-2 m din lungimea ramuńlor orientate către
aleea pietonală ‚ cu cchilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente i eliminare ramuri uscate.
Faţă bioc ‚scara B ‚dreapta acces bloc

-lex.Paulownia sp. (copacul pńnţesei) 060 cm, hlO ‚ înclinat către aleea pietonală -

reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
mmuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri,degajare cabluń electńce.
Faţă bloc ‚scara C, dreapta acces bloc

-lex. Ailanthus sp.(oţetar) O2Ocm, hl2m- reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare faţadă bloc

Nr.7858/i 651 528/

Bd. Regna ElGabeta nr. 47, cod poşlal 050013. sectar5, Bucureşli, Romáiia
TeI; 02130555.00
hup:iAwň., pmb.m



-lex. Ailanthus sp. bitulpinai(oţetar) O2Ocm, bl2m- reducerea cu 1/3 din înMţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, in vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare

faţadă b]oc
Faţă bloc ‚scara D. stänga acces bloc:

-lex. Ailanthus sp.(oţetar) O4Ocm, hl2m- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 degajare faţadă bloc şi

carosabil.
-Iex.Ulmus sp.(ulm) OĎOcm, hl4 —reducerea cul/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea

lucrărilor de echilibmre şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare carosabila

-lex. Ailanthus sp. bitulpinal(oţetar) O8Ocm, hl4m- reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evilării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare

carosabil.
-lex.Ulmus sp. (ulm) 060 cm, h16 m ‚dezrădăcinat parţial -reducerea cul/2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare

faţadă bloc.
-lex. Ailanthus sp.(oţetar) O8Ocm, hl4m- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi e]iminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin ťrângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare carosabil.

-lex. Morus sp.(dud) O2Ocm, h6 m - reducerea cu 1-2 m din lungimea ramudlor ońentate

către carosabil cu echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube matedale sau

accidente şi eliminare ramuri uscate.
Faţă bloc ‚scara D, dreapta acces bloc

-lex.Ulmus sp.(ulm) OlOOcm, hl6m- reducerea cu 1/3 din înă]ţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi e]iminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
-lex.Robinia sp.(salcâm) O4Ocm, hl2m- reducerea cu 1/2 din inălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echlibnre i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Faţă bloc ‚scara E, stânga acces bloc:

-lex.Tilia sp.(tei) O2Ocm, h8m- - reducerea cu 1-2 m din lungimea mmudlor, cu echilibrarea

arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente şi eliminare ramuri uscate.

Faţă bloc ‚seara E, dreapta acces bloc
-lex.Ulmus sp. bitulpinal (ulm) OSOcm, hl4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea luerărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare

faţadă bloc.
-4ex.Pwnus cerasifera(corcoduş) 010-3Ocm, hóm - reducerea cu 1-2 m din lungimea

nmudlor cu echilibmrea arbońlor în vederea evitării producerii de pagube mateňale sau aceidente şi

eliminare ramuri useate ‚degajare alee pietonală.
-lex.Ulmus sp. (ulm) O2Ocm, h8m-- reducerea cu 1-2 m din lungimea mmuńlor cu

echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube matedale sau accidente i eliminare

ramuri uscate ‚degajare alee pietonală.
Spate bloc ‚scara E

-6ex.Ulmus sp. (uim) 030-8Ocm, h14-16m- reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu

aplicarea luerărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare faţadă bloc şi clădire

învecinată.

8d Regna Eľabeta rr. 47,d poştal 050013, sector5, 8uan$ ROmăMa
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-lex.Robinia sp.(salcâm) O3Ocm, hI4m. inclinat către carosabil- reducerea cu 1/2 din
inălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri.
Spate bloc ‚scara C

-3ex.Ulmus sp. (ulm) OóOcm, hl6m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare faţadă bloc.

-lex.Acer sp. (arţar) O2Ocm, h6m, inclinat spre carosabií- reducerea cu l/2 din înălţimea
coronamentuíui cu aplicarea Lucrărilor de eclulibrare i eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare
faţadă bloc.

-lex. Ailanthus sp.(oţetar) OIScm, h9m -reducerea cu 1-2 m din lungimea ramuńlor cu
echiiibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube matedale sau accidente şi eliminare
ramuri uscate şi degajare faţadă bloc.
Spate bloc ‚scam B

-lex.Acer sp. (arţar) @6Ocm, hl4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare carosabil.

-lex.Ulmus sp. (ulm) 50cm, hI4m- reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare carosabil.

Dcfrişare i scoaterea rădăcinilor:
Faţă bloc ‚scara B, dreapta acces bloc

-1 ex. Robinia sp. (saleâm) @ 2Ocm. h Sm-uscatl00%
Faţă bloc ‚scara C, dreapta acces bloc

-lex.Syitga vulgads( Iiliac) @Scm, h4m- uscat i00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58

‚0211319.32.53,conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 304/200 pdvhid Normele de protecţie a
spaţiil& verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu
bioca căiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteňorarea construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului).

- defńşarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor uscaţi avizaţi pentru defrişare,
conform RC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului dc 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime
corespunzűtoare diametrului în funcţie de speeic, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2018,primăvara anului 2019.

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

Precizăm că administratorul legal al terenului cste răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

cc
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

xerocopie, la avizierul b]ocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezenwt aviz are termen de valabilitate 2 ani de b data emiteńi -

Defrişare-2 at

Toaletare —38 ex.

Dírector Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector VasiIica PLEŞU
Sex./14.092018

prezentul aviz a fost pastat pe site-ul PMB
http:Ííw.pmb.r/instiIutiiIprimahaĺdirectäÍdirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arboh in consullare.php, pe data de

21SE? 7t8
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Direcţia de Mediu

2& SEP 2Ü18

CĂ TRE

Spre $iinţă:

- DomnuL

Str. I

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

sector 3

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia RM.B cu nr.
1651411 /13.082018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7887/14.08.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în apropierea
Iocului de veci f ĺ, din Cimitirul Sfânta Vineri, vă facem cunoscut că Ia —

verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018 s-a inventariat următorul material
dendrDlogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din in&aviianul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulteľioare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i,

avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Loc de veci 1 între două ocuri de veci:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 6 cm, h 3 m, crescut între 2 monumente funerare,

dezrădăcinat parţial, cu coronamentul dezvoltat în crucea de Ia Iocul de veci nr. 189

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.C.C.U., evacu1ndu-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinior

arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite Ia

executarea gropii pentru înhumare.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regna Eisabela n47, cod pcştaI 050013. sedor5, Sucuroşti. Rom&iia

TeI: 021 .3C5.55.00
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaUa plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ(cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în perimetrul cimitirului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri

şi alte lucrări funerare, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2017 — primăvara

anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificărü în teren

a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act

normativ.

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

Defrişare — 1 ex. arbore

l
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU 15 exIl7.09.2016

2 i SEP P

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

(htlpJIwpmbrorinstiMiiIprimańaIdirectiiidirectia mediuiav,ze arbori in consuhareíavize arbod in consullam.pho), pe data

đe

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•8
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ŔOMÂN IA
fl 30181 SAPBAYCn M 1tWOEUNA

Spre ştiinţă
Doamna

27.SEP 2Dlb

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Administraţia Domeniului PubIic Sector i
BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

sector 1

Referitor Ia adresa doamnei . ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1594861
/30.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 716/31.01.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din curtea din spatele
blocului din Fiaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1, în urma răspunsului Directiei Taxe i Impozite
Sector 5, înregistrată Ia P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 2884/19.04.2018 Ia solicitarea
noastră de a ne preciza propietarul terenului vă facem cunoscut că Ia veriflcările efectuate
pe teren în data de 19.01.2018 i 7.08.201 8, s-a inventariat următorul material dendrolbgic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modiřicările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga imobil din Calea Plevnei nr 12:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4a vo!umului coronamentuiui de
mari dimensiun cu aphcarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminădi dscului de
ĺrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condifii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,
evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu btoca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Nr. 716, 288411594861

Bd. Regna El6abeta nr 47. cod pofll D5I3, sector5, Bucureşii. Romkiia
TeI: 021.30555.00
hhpihw.w pmb.ro



Menţionăm că, în caz de neimplicare a administratorului terenului pe care se

află arborele, conform Codului Civil art. 612, 613, propietarul imobilului afectat de

arbore poate interveni asupra ramurilor care sunt pe propietatea acestuia.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toalez'are — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

;Ýh—
!ntocmit,

Insp. Florentina POPESCU 15 ex.fl909.2018

24.SEP

1J

1

ţJ

prezenlul aviz a fDsL poslat pe site-uI PMB
(hUpiIwpmb.roIinsIüuţŰphmaňa1directiIdrecLia međiulavřze arbod in consulwmlavlze arboń in consultare.php). pe daia đe

Bt Regna EIEaba r 47, d poştal 05C013. sedor5, Bucurflhi. ROm
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ...;:..

ŔOMÂNIA
IiP zola r ARUÂTOflIM MPEuNL

Referitor Ia adresa doamn& i, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1594861
130.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 716131.01.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiui verde din curtea din spatele
blocului din Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1, vă facem cunoscut că Ia verificăriie efectuate
pe teren în data de 19.01.2018 i 27.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 2412007 privínd reglementarea şi administrarea spaţflior verzi
din intraviianul Iocalităţiior cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului nr.8, str. Ion Perlea:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30 cm, h 12 m - reducerea cu 1 — l,5 m a ramurilor pendule
dezvoltaie în curĺea imobflului cu nr. 12 din Calea PlevneĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminădi dscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

ŁLucrările avizate se vor executa prin grija admi9istratorului Iegal aI terenului,
evacuandu-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrui biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuiui).

Menţionăm că, în caz de neimplicare a administratorului terenuiui pe care se
află arborele, conform Codului Civil art. 612, 613, propietarui imobilului afectat de
arbore poate interveni asupra ramurilor care sunt pe propietatea acestuia.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marqna POPA

f7 Intocmit,
Insp. Florentina POPĘŞCJJJ.ďx./1909.2o18

prezentul aviz a ĺost pc t Jr e-uI PMB
(hItp:Uwpmb.roiin tuibp mańaĺdirectiíidirectia mediu/avize srbcń n consuRarelavize artoń in consullare.php), pe data de...

Nr. 716, 2884/1/1594861 2ZsEp 2018

Spre stünţă

CĂTRE

sector 1

Bucureti

Bd. Regüia ĘIabeIa nr 47. d poştal 05Q013. sedor5, BuireşU, Rom%a
TeI: 02130555.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:•r%2:..

Direcţia de Mediu .

POMANIA
2 10 19182018 SĄIS O J O(ĹINA

27.SEp7Jjj
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
BduI PoligraJiei nr.4, Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari BIoe 2
os. NicolaeTitulescu nr.121, Sector 1, Bucureti

-Domnului
os. m-., bl. ‚ sc.,ap., Sector, Bucureti

Referitor Ia adresa domnului, înregistrată P.M.B cu nr. 1652370

O /20.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8035/21 .08.2018, prin care solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde ai blocului 2 din os. Nicolae Titulescu nr. 121, Ia verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificăriie i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
v1rzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizm
Toaletare:
Spaţiui verde ĺateral dreapta bloc, sc.4:

- lex. Ailanthus altissima( oţetar) e 2Ocm, h 5m - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu apIicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiaśe sau accidente prin frîngerea i
prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă bloc.

- lex. Ailanthus altissima( oţetar) ® 6Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă bloc.

- lex. Ailanthus altissima( oţetar) ® 4Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i
prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile I eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă bloc.
Spaţiul verde spate bloc ‚sc.4:

-lex. Ulmus sp.(ulm) e 3Ocm, h 10 m -reducerea cu 1-2m din Iungimea

____________________________________

—

________________

Bd.RegmaEIabeta nr47taIO5a13secnr5Bucurli,Romia JRECŢ'.
TeL021.305.5500 MLL.
httpJWw.pmbro
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ramurilor în vederea uurărü masei vegetative a coronamentului cu

echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente i eliminare ramuri uscate.

-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) e 4Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din

mnălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i

prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,

degajare faţadă bloc.
-1 ex. Acer sp.(arţar) e l5cm, h 6m -reducerea cul- 2m din Iungimea

ramurilor în vederea uurării masei vegetative a coronamentului cu

echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente i eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde spate bloc, între sc. 2 .şi 3:

-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) @ 4Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i

prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate,

degajare faţadă bloc.
- lex. Ailanthus altissima( oţetar) e 25cm, h 15m - reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i

prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,

degajare faţadă bioc.
-lex. Sophora japonica(salcâm japonez) e 2Ocm, 1,18 m- reducerea cu

1- 2m din Iungimea ramurilor în vederea usurării masei 1vegetative a

coronamentului ci echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente I eliminare ramuri uscate, degajare faţadă

bloc.
Spaţiul verde spate bloc între sc. 1 i 2, stânga alee:

-2ex. TiIia sp.(tei )O 30-4Ocm, h 15m -reducerea cu 2m din Iungimea

ramurilor în vederea uurării masei vegetative a coronamentului cu

echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube materia(e sau

accidente ş eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde spate bloc între sc. 1 $ 2, dreapta aĺee:

-lex. Tilia sp.(tei ) 3Ocm, h 15m -reducerea cu 1-2m din Iungimea

ramuńlor în vederea uurării masei vegetative a coronamentului cu

echilibrarea arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente i eliminare ramuri uscate.
In faţa blocului ‚în aliníamentul stradal

-7 ex.Fraxinus sp.(frasin) e3o- 4Ocm, h 6-Bm - eliminare ramuri uscate ş

degajare cabluri electrice.
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:

Laterai dreapta bloc,sc.4:
-1 ex. Aflanthus altissima (oţetar) e l5cm, h 4m -uscat 100%

Bd. Regha Eksabela nr 47, wd poşlal 050013. sedorS, Bucureşli. Ro4n&a

rel 021.305.55.00 ĺL 4016
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58,021/31 9.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a lex. arbore tânăr cu baiot đe pământ, circumferinţa trunchiului
de 20-28cm (@ trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie đe specie, în perioada optimă de plantare, toamna
anului 2018 /primăvara anului 2019.

La finalizarea iucrăriior de piantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-1 ex.
Toaíetare — 19 ex.

Director Executiv1
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

pe đata de

mntocmit: Inspector VasiIica PLESU
6ex.Í18.09.20i8

Bd. Regiia Elsabeta ru. 47. ctd poşlal 05C013, sectorS, Bucureşti, Rom&fl
TeI: 021.305.5500 jg. 4016
htlpJhwM.pmb.m

24. S



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ::.
ROMANIA
flIO 3Gl SAPBATflŘ;M MPQEUMĂ

Nr. 8104116531001 1ZSEP 2Ü18

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Străulesti 11- B-dul Bucureştii Noi nr.21 8, Sector 1, Bucuresti
- Doamnei —Str. nr., Sector, Bucuresti

Referitor la adresa doamnei, înregistmtă Ia P.M.B cu nr.1653100/21.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8 104/22.08.2018, prin care solicită emiterea avimlui de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat lângă Iocul de veci iîgura pe care îI deţine în cimitirul Străuleşti 11 -

cf, Act de concesiune nr., Ia verificarea efectuată pe teren a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiłicarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
‘Foaletarc:
In spatele locului Jigura

- 1 ex. Mows spJbitulpinal (dud) O 60-SOcm, h 8-lOm— reducerea cu I/ din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratomluUpropńetawlui legal al terenului pe care se
află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor dinjur şi a reţelelor aeńene.

Conform art.6 pct. 6 din Mexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu ľi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaletare — Jes

Întocmit Insp Vasilica PLEŞU
5 exJl8.09.2018

SFP ?L1

Director Executiv,
Simona-Mariana P0

prezentul aviz a fosl,
htIpJttpmb i

Bd. Regiia Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5. Bucureşli, Romăa
TeI: 02130555.00
hUpJfwArw pnbm
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•.fl..........

:;‘;:

ŔOMÂN IA
Iqln 2018 rSÄPOĄTŮPIM IMPPEUNĄ

2ZEp 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoIígraűei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnului
B-đul e nr., bl. ‚sc.A,ap. ‚ Sectori, Bucureti

Referitor ia adresa dvs. nr.11189121.08.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1653472/22.08.2018 şi la Direcţia de Medíu cu nr.8142/23.08.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spateie biocului din
bd. nr., iângă o aerisire RADET, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare
nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
ln spatele blocuiui,iângă parcarea de reedinţă, ioc

- 1 ex.Pauiownia sp. (copacui prinţesei) O l5cm, h lOm —parţiai
dezrădăcinat,înclinat către parcare. afectează canalizarea, fără a avea spaţiu
optim de nutriţie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58, 021/31 9.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defiiarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defňsare, conform H.C.&M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-

Nr.8142116534721

o

Bđ. RegWia EIabeta nr. 47, cbd pcştaIO500l3, sedavs, Bucureşti, Rom&iia
TeI: 021.305.5500
h!pINniiw.pmb.m



28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna

anului 201 8,primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arLO aIin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că administratoru kegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunílor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

lntocmit: lnspector Vasilica P,LESU
5ex./18.09.2018

24, SEP 2Ü1b

prezentul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB
pe dat de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• .. ••....‚..

::•:::

ŔOMÂN IA
I9IB m,e 5ÄPBĄT J IELNA

1ZSEP Zui
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligraflei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari BIoc 20E
Str.Cpt. Av. Alexandru Serbănescu nr.33-35 ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr.11525/14.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1653487/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8146/23.08.2018, prin
care ne transmiteU spre solutionare cererea Asociaţiei de Proprietari bloc 20E,
str.CpŁAvAIexandru erbănescu nr33-35, de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 2 viini situaţi în spaţiul verde din spatele blocului,
Ia verificarea efectuată pe teren s-a inventariat următorui material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
dministrarea spaţiilor verzi din intraviianul łocalităţiior, cu modiĺicăriie i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Tn spatele biocului, Iângă Iocui de parcare

-lex.Prunus cerasus (visin) O 3Ocm, h 4m, înclinat spre carosabil
reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentuiui cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Defrięare i scoaterea rădăciniior:
In spatele blocuĺui, pe spaţiul verde, dreapta acces bloc

- 1 ex.Prunus cerasus (viin) O 2Ocm, h 6m-înclinat spre intrarea din
spateie biocului, trunchiul este fisurat existând pericolul de prăbuire Ia
condiţii meteorologice nefavorabiie i nu numai.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58,021/31 9.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel

Nr.8146/1653487/

Bd, Regna EIabeta nr 47, cod poştal 050013. sector5, Bucureşli, Rom&,ía
Tet 02130555.00
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- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echiiibrui bioiogic ai acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor

pentru plantarea de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

6ex. arbori tineri cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-

28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna

anului 2018, primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Meąiu din

cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului

să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizihil, pentru

înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare- 1 ex.
Toaletare —lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Plesu Vasilica
5exJi8.O9.O18

2ż SEP ?Pr
preienlul avi — I?pe site-uIMB
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BduI nit, sector

( nr., sector)

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1624338/14.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3808/15.05.2018, cu completările înregistrate Ia
PMB cu nr. 1660580/14.09.2018 i Ia DM cu nr. 9091/17.09.2018, prin care

( solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui
situat în curtea imobilului nr. ‚ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţiior cu modificarile şi compietarile
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor :cf. ( cf. Cod CivÜ art 612, 613):
Curte imobU nr, Ia cca 2m de perete cu ferestre

-1 ex Morus sp. (dud) O 8Ocm h 13m ‚ prezintă scorburi pe trunchi cu
Iipsa cilindruiui centrai, existând pericolul prăbuşirii.

Lucrăriie avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, prin grija administratorului Iegai aI terenului pe care se află
arborele/arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiiior necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiuiui de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
prima perioadă optimă (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019)
potrivit Protocoluiui încheiat cu A.D.P Sector 1 nr.36 /13.09.2018.

La finalizarea IucrăriIor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

I il
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cadrul P.M.B, în vederea verificărH în teren a plantărilor în compensare, În caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU

( 4ex.124.09.2018

•

N
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prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1818 2018' SÄPM,o M iMLuNA

OIpclizHB
CĂTRE

Administraţia Domeniului PubIic Sector t
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1

Spre ştiinţă
D-na

(str. Ardealului nr. 59, sector 1)c

Referitor la adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1643443/17.07.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6597/18.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei ‚ transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi în aliniamentul străzii
Ardealului în dreptul imobilului nr. 59, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pqteren în data de 06.08.2018, s-a inventariat următęrul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Lcgea rw. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Platbanda de alinirnnent a străzii Ardealuhíi în dreapta acces imobil nr. 59:

- 2 ex. Pwnus cerasifera (corcoduş) O 1 5-2Ocm, h 4m, 1 00% uscate
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/316.25.16, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma deWişării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene, precum şi de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurifor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Nr. 6597/1643443/

Bd. Regiia Ekabeta nr 47, d pOştaI 050013. sedor 5, Btsajreşli, Rom%a
TeI; 021.30555.00
hIip:Ihn.nv.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.

arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0

trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în platbanda aliniamentului, în locul celor defřişaţi ‚ în vederea eompletării

aliniamentului străzii, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 cu

respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 aliii. 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

veriťicării în teren a plantărilor în compensare, b caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Mghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista

Monumentelor Istońce/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti
DeJhşare — 2lex. uscat ]OO% l

ocmit
Ins%(ristina ENA CHE

2ĄSEP M8

Red EC. / 4 ex. — 21.09.2018 prezenlul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
a POPA

Bd. Regia EIabeIa r 47. d poştaIOSOOl3. sectar5, Buani, Rcmâ,b

TeI: 021.305.55.0C iU. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• • .• ..

ŔOMÂN IA
1918 2lO SÁPSMOPIM ţ-tflEUtjA

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA ĐOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector ĺ

( ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1643440/17.07.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6601/18.07.2018, prin care ne transm.iteţi spre soluţionare
cererea d-lui ‚ transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în aliniamentul străzii Şaradei, în
dreptuĺ irnobilului nr. 23, vă facem cunoscut că la verificarea efecwată pe teren în
data de 06.08.201 8, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi coMpletările
ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniwnen( stit Şaradei, în dreapta acces imobil nr 23

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O lScm, h lOm - reducerea cu rnaxirnum 2m din
înălţimea coronamentului, în vederea eliminării riscului de &ângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, fără a se elimina ramurile tinere de la
baza aeestnia (primul etaj de arpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norniele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă & anului) prin grija
A.D.P. Sector 1, tel. 021/316.25.16, evaçuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a lăierilor, în caz

Bd. Regna EIabeta nr 47, d poştal 05a)13, sedor5. BucureşU. Rornâiia

TeI: 021.3055500
http:/ňwnv.pmb.ro -‚Ć5, UKAS
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Nr. 6601 /1643440/

Spre ştiinţă
DI.



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

Menţionăm faptul că la data verificării în teren arborele situat în dreptul
imobilului nr. 23 nu prezenta semne de declin biologic, scorburi la colet sau pe
tninchi, motiv pentru care arborele nu a fost avizat pentru detřişare.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadml P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Mgbel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia Rgurează pe Iista
Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaletare — ] ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Mariana POPAar

DE MF/01UI)) ...-I/Uocmit
f 1 Insp. W&. Cristina ENACHE

2ĘSEPZD1b

Red E.C. / 4 ex. — 21.09.2018 prezentul aviz a fosl postal pe site-ul PMB
pe dala de

Bd. RegWia EIaheta nr. 47, eod poştal 050013, sector5, Bucureşli, Romia

TeI: 021.305.55.00 mI. 4016 ( IZ 1 V
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şiT,

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector ĺ

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectoml 1

ŔO MÂN IA
1918 20151 SAPRÂTflRIM IMPQEIJNĄ

Spre ştiinţă
D-na

(str. sector 1)

p
Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1643549/17.07.2018 şi la

Direcţia de Mediu cu nr. 6605/18.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei ‚ transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi în aliniamentele străzilor
Brânarul şi Berveni în dreptul imobilutui nr. 24, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 06.08.2018, s-a inventariat următoml material
9lendrologic pentru care în conformitate cu Legea qr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăeinilor şi păstrarea alveolei
Alinianzent str. Brânand dreapta acces irnobil 24

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O lOcm, h 4m, 100% uscat
Aliniament str. Ben'eni partea cu nr pare, în dreptul inwbilului nr 24 situat pe str
Brânrnul

- 1 ex. Pmnus domestica (prun) O 2Ocm, h 6m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma deüişării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor Iua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehriologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Direcţia de Mediu
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegeta], în compensarea arbori]or uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, confonTl H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ohligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în pastilele rămase libere în urma defrişădlor, pentru completarea
aliniamentelor, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 cu
respectarea prevederilor H.C.U.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveoleior stradaie din cadrui plantaçiiior de aliniament din MunicipiuL Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare 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
veriflcării în teren a plantărilor în compensare. tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf art, 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi i este valabil
însoţit de avizul Ministerului Cultuńi, întrucât locaţia figurează pe lista
Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Defr4are — 2 a uscate ]OO%

2f3Ep

1toctz:it
InsJristina ENA CHE

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Red E.C. /4 ex. — 2109.2018 prenIul a'iz a ĺost postat sile-uI PMB
Iitlp::wwwpmb.m/insIiluliipriinna.direvl,i!dirccliamcdiu n izL_art)oriJąşonsuIIar&aizoarbori_in_consuIIare.php pe dala de

Bd. Regha EIabeta ru. 47. cod poşlal 05C013, sedors, Bucurtşlt Ramáiia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il,2...:.:...
Direcţia de Mediu

POMAN IA
1915 2018!SAPBÄTOPIM MPPEUNA

Nr.800311 6527011

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari Bloc 27
B-dul Banu Manta nr.16 ‚Sector ĺ ‚Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.12967/13.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1652701/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8003/21.08.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari bloc 27, b-dul Banu Manta nr. 16, de emitere.aavizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului ‚la
verificarea efectuată pe teren s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intmvilanul localităţilor, cu modif,cările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare: t l
Spaţiul verde sc.A,stânga acces

-1 ex.Acer sp.(arţar) 020 cm, h12 m- reducerea cu 1-2m din lungimea mmuńlor odentate
către faţada blocului şi aleea pietonală, in vederea uşurării masei vegetative a coronamentului cu
echilibmrea arborelui în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin ruperea şi
frângerea Ia condiţii mcteorologice nefavorabile.
Aliniament stndal ‚în dreptul scării A

-lex.Catalpa sp.(catalpa) O2Ocm, h9m -eliminare ramuri uscate în vederea evitării producerii
de pagube mateńale sau accidente prin ruperea şi frângerea la condiţii meteorologice nefavorabile

Aliniament stradal ‚în dreptul scării B
-lex.Fraxinus sp.(ńasin) 015 cm, h6m- reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamenwlui cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
produceňi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex.Catalpa sp. (catalpa) 020 cm, h9 m -eliminarea nmuňlor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Aliniament stradal ‚în dreptul scării C
-2ex.Acer sp. (arţar) 060-80 cm, h12 m- reducerea cu 1/4din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
produceńi de pagube mateňale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex.Ulmus sp. (ulm) 080 cm, h18 m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Bd. Regi,a Ehsabeta rr 41. cod pofll 050013. sector 5. Bucureşu. ROIIŮE

TeI: 021.30555.00
http:INn.nv.pmb.m



Spaţiu verde, stânga acces scara B

-lex.Ulmus sp. (ulm) O2Ocm, h12 m- reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramuńlor uscate, in vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare faţadă
bloc

-lex.Prunus cerasifera (corcodus) O2Ocm, h6m- reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamenmlui i reducerea cu 1/2 a arpantelor înclinate către aleea pietonală, cu aplicarea
lucrărilor de echitibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare faţadă bloc

-lex.Juglans sp.(nuc) OlScm, hlOm- reducerea cu 1/2 a arpantelor înclinate către aleea
pietonală şi bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, m
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

‚degajare faţadă bloc.
-lex.Tilia sp.(tei),bitulpinal 015-2Ocm, hl2m- reducerea cu 1/4 din inălţimea coronamentului

şi reducerea cu 1/2 a şarpantelor înctinate către aleea pietonală i bloc, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare faţadă bloc
Spaţiu verde, stânga acces scara C

-3ex.Acer sp. (arţar) 015-2Ocm, h8-1O m -reducerea cu 1/4din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Spate bloc,scara C

-lex.Albizia sp. (arbore de mătase) 025cm, hlO m -reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuń,degajare faţadă bloc ş carosabil.
i

-lex.Juglans sp. (nuc) @3Ocm, h12 m -reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului ş
reducerea cu 1/2 a arpante1or înclinate către carosabil, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
arborelui şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex.Gleditsia sp.(glădiţă),bitulpinal OóOcm, h18 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuń,degajare faţadă bloc.
Spate bloc,scan B şi A

-lex.Juglans sp. (nuc) O2Ocm, h8 m -reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lex.Ulmus sp. (ulm) @2Ocm, hlO m -reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare faţadă
bloc.

-2ex.Juglans sp. (nuc) 030-4Ocm, h 6-8 m, înclinate către carosabil-reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramud,degajare earosabil.

Bd. Regna Etabeta nr. 47, cod pcştaIO500l3, sector5. Bucureşll ROmŻ1La
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-lex Gleditsia.sp. (glădiţă) 060m. h l5 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi
reducerea cu 112 a ramurilor înclinate către crosabil cu aplicarea Iucrărilor de echilibnre a arborelui
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare carosabil,degajare faţadă bloc şi carosabil.

-lex. Pwnus cerasifera (corcodus) OlOm, h 6m- reducerea cu 1/2 a arpantelor înclinate către
bloc, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare
faţadă bloc.

-łex.Ailanthus altissima (oţetar),bitulpinal 040m, h 15 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri
‚degajare faţadă bloc şi carosabil.
Spate bloc,scam A

-3ex.Ulmus sp. (ulm) @10-lScm, hlO m -reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare a arboňlor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin ftângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare faţadă
bloc.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58, 021/319.32.53,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuând-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa unuriIor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea jprevedeňlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar ap]icându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru în$iinţarea tuturor locatarilor.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare: 27ex.

Întocmit: lnspector Vasilica PLESU
Sex./24.09.2018

T4-SEP 2DO

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezenlul aviz a fDst postat pe site-ul PMB
hliJIwww.pmb.r/ínsiitutiiÍDńmahaĺdirectiiidirectia mediulavize arbori in consultare/avize arboń in consuliare.php, pe data de

Bd. Reha Ekabeta r 47, wd poşlalOBOOl3. sector5. Buajreşti, Româa
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Direcţia de Mediu ‘ .-‚

ROMAN IA
l8 JI8 sipsĄmrnM iMEuNĂ

ŰŤ t'C?2Oi - --

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoligrafÎei nr.4,Sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă:
Domnului
Strada ‚ nr. ‚ Sector ‚Bucureti

Referitor la adresa domnului ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.1652491/20.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.8047/2 I .08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de speciulitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat h str. Constanthi Buzdugan nr.1 1, la verificarea efectuată pe teren,
s-a inveniariat următorul material dendrologic pentru care, în eonformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completaňle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spatele blocului ‚ str. Constantin Buzdugan nr, l l

- 1 ex. Paulownia sp. (copacul pńnţesei) O 8Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea nmuńlor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri şi

degajared acopeňşului imobilului nr.6ldin str.Trotuului. I
Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P Sector 1, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca eăile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Conform art.6 pct. 6 dh Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme]e de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletnrea se va executa în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscateşifrânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabiţitate 2 ani de la data emiteńi.

Toaletare — 1 at

Nr.804711 652491!

Director
POPA

IB

Întocmit Inspector Vasilica Pleęu
5ex321 .O9.2O18fl

Bd. Reiia Ekabeta iw. 47, wd poşta! 050013. s&*a 6, Bocurtşli, Rom&iia

Tel: 021305.5500
http:ihvww.pmb.w 2_gEp 2O;g
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Direcţia de Mediu .-.

ROMAN IA
gls lrna SAPHhrOPM iWPflE'JJA

Nr. 8100/1653193/ 10C72018

CĂTRE
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraĄei ‚zr.4

Spre [iinţă
Doamna
Strada nr. ‚ Sector 1

Referitor Ia adresa d-nei i ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1653193/21.08.0218 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8100/22.08.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialiate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi unul

în aliniamentul străzii Carpaţi în dreptul imobilului nr, i doi arbori situaţi în curtea
imobilului nr. din aceeasi stradă, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modifîcările i completările

ultedoare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizäm
Aliniament strada Carpaţi în dreptul imobilului nr.

- 1 ex. Acer sp. (artar) ® 8Ocm, h 6m - reducerea cu maxim 1-2rn din lungimea

ramurilor ońentate către imobil i a celor orientate către partea carosabilă, în vederea

echilibrării coronamentului i a evităńi producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i nu

numai, degajare cabluri ełectńce stradale i eliminare ramuri uscate, fňră a se elimina

ramurile tinere de la baza coronamentului.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamnă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliininării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respec[area tebnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

lziiIRd Ppnina FIihnta nr 41 cnd naslal O513 sedar5. Bucurs. Somâna



vă rugăm ca la
ale arborilor aflaţi
se poată vizualiza

vă adresaţi Ia nr, de telefon
P.M.B cu sediul în B-dul Regina
sectorul 5, în ziua de lucm cu

Întocmit
Insp. Vasilica PLEŞU

Red. VP. Sex./2i.0920!8 24-SEP 2ÜW

prezeniul aviz a fnsl poslat pe sile-uI PNIB
Iittp:ĺ/wwwpnibrn/insiiruţii/prjn,ariaídi,-cci iidiwctia mediu/avize aitori in con%tIIIare/avi te arbnn in cnnuIIarcrhp. pe data de

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.U.M.B. nr.
304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind aplicarea lucrărilor de întreţinere la
exemplarele situate pe proprietatea de la numărul 66 din strada Carpaţi, deoarece în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, art. 12 “Întreţinerea spaţiilor verzi se
asigură de către proprietarü ş'i administratorü terenurilor “, pentru a nu crea conflicte
i neconcordanţe în ce privete interpretarea articolul sus menţionat, în vederea
emiteńi avizului de specialitate este necesar să completaţi documentaţia i să prezcntaţi
la sediul Direcţiei de Mediu din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel
Saligny, sector 5 (program de lucru cu publicul marţi orele 9-13) următoarele
documente:

- acordul scris al proprietarului legal al terenului pe care se află arborii la care
faceţi referire;

- o copie a deţinerii proprietăţii imobilului nr. conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti;

- dacă vi se permite accesul în curtea imobilului nr.
deplasarea la sediul Direcţiei de Mediu, să prezentaţi i fotografii
în discuţie, făcute din curtea imobilului nr. ‚ astfel încât să
trunchiul acestora dar ş coronamentele exemplarelor;

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să
021/305.55.00 int.4162, Directia de Mediu din cadrul
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de
Toaletare — 1 ex.

valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M

Bd. Regina Elisabcta nr. 47, ccd poştal O5J1 3, sectar 5, Bucureşü, Ramânia i'a
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
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Nr.81 3811653464/

CĂTRE,
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraJiei nr.4, Sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă,
Doamnei -

Str. ( ..s. ‚ Sector ‚ Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr,11392/21.08.2018, înregistrată P.M.B cu nr.1653464/22.08.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8138/23.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
doamnei .‚ de emitere â avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi
arbori situaţi în aliniamentul străzii Galileea ‚ în dreptul imobilului nr.2, la verificarea efectuată pe
teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inlsavilanul localităţiior cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea
i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Galileea ‚dreapta acces imobil nr

- Iex.Sophorajaponica(salcâmjaponez) ® IOOcm, h 18-20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidenle prin fú'ngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,eliminare
ramuri uscate degajare cabluri electrice.
Defrişare i scoatcrea rădăcinilor
Aliniamentul străzii Galileea ‚dreapta acces imobil nr.

-1 ex.Moms sp. (dud) Ç1i lOOcm, h 12m- înclinat către carosabil, prezintă scorburi multiple la
colet i pe trunchi, lipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58
‚021/3l9.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
Noca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ç trunchiului minimum 7cm) $ înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de p]antare, toamna anului
2018/ primăvara anului 2019.

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

Precizăm că administratorul legal al lerenului este răspunzäior de supravegherea execuţiei
tucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a iehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct .8 din
Anexa nr. t Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-Jex.
Toaletare —J ex.

flS 201F

prezentul aviz a icst postat pe site-uI PMB
pe data do

Iaii

Director Executiv,
Si POPA

Tntocmit: lnspector Vasilica PLEŞU
Sex.124.09.201 8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
910 2010 SÁPEĄrOPIM MpEwJA

Nr.8140/1 653469/
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul Poligrajiei nr.4, Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari BIoc P11
Str.Făurei nr.1, Sector 1, Bucuresti

-Domnului
Str. nr. -‚ bl. ‚ sc. - ‚ap.. ) Sector ‚ Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.11268/21.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1653469/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8140/23.08.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari bloc P11,str. Făurei nr.1,de emitere Javizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în situaţi în spaţiul verde aferent blocului aI
blocului 2 ‚ la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletarc:
Spaţiul verde bloc:

- lex.Aesculus hipopocastanum sp.(castan) O4Ocm, hl2m, înclinat către alee- reducerea cu
1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- lex.Populus sp. (plop) ® óOcm, h 20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente

— prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate
‚specia populus având lemnul de esenţă moale.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spafiu verde bloc:

-J ex.Tilia sp. (tei) ® 8Ocm, hl4m —prezintă scorbură la bază, parţial dezrădăcinat, lipsă
cilindru central, existând pericolul prăbuirii.

-1 ex. Acer sp.(arţar) 4Ocm, hlOm—uscat 100%
Dreapta alee bloc P11 i Policlinica Pajura

-] ex.Fraxinus sp.(frasin) ® 2Ocm, h lOm — dezrădăcinat,lipsă cilindru central Ia bază,
existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile ş nu numai

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58,021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cnd ijostal 050013. soctor 5. Bucuresti. Ramánia



repaus vegetativ a arborilor (loamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminărji ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (ţ3 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de speeie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2018 /prłrnăvara anului 2019.

La flnalizarea lucrărilor de planare conf. art9 alin.5 din Anexa l la K.C.U.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din acelaşi act
normati v.

Precizăm că administratorul legal at terenului este räspunzător de supravegberea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoane]or în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar ap1icânduse sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr, l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentu] aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-3 ex.
Toaletare -2 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU
6exí24.09.2018 Ą?-t.t.

2-SEP 2D18

prezentul avíz a fo5t postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Elisateta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ1I

Dirëcţia đe Mediu

Nr.809111653012/ O&nci îow -

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
Domnului ĺ -

Str ĺ - nr. ‚ bI. — ‚sc. ‚ap. ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor la adresa dumneavoastră nr.12264/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu
O nri653012/21.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8091/2208.2018, prin care ne

transmiteţi spre soluţionare cererea domnului — ‚ de emitere a
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str.Cpt. Av.
Alexandru Serbănescu nr.17, bl. 7F, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificările şi completările ulterioare i H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde bloc, lateral stânga sc.1

- 1 ex.Pinus sp. (pin) Çi 4Ocm, h 12m -reducerea cu maxim lm din lungimea

ramurilor orientate către faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiále sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea ďe

ramuri,degajare faţadă bloc.

- 3 ex.Prunus cerasus (visin) ® 20-4Ocm, h 4-6 m -reducerea cu 1/4 din

înălţimea coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii

de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare

carosabil.
- 1 exJunglas sp. (nuc) ÇZ 6Ocm, h 12m -reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului cu echilibrarea arborelui ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evităňi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri, degajare carosabil.
- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) ® 2Ocm, h 6m - eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitărń producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.

I I
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Spâýu verde bloę. dreapta acces &J
- 1 ex.Pwnus cerasus (visin) 13 2ücnt h fim -reducerea cu 114 din înăíůme

coronametďiüi cu edlíilibrarea a?borelůi i &münarea ramuřîłor usc&t..ln Vët1e43

evitărü producerii de pagube materiale sąu accidente jirin frângerea şi prăbuirea de
ramuń, degajare alee pietonală.

Aliniament stradał, Iateral sc.1
- 1 ex.Fraxinus sp. (frasin) 2Ocm, h 6m -reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor orientate către faţada blocului i carosabil, eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri,degajare faţadă bloc.
În spatele blocului

- 1 ex.Aesculus hippocastanum (castan) ® 4Ocm, h 14 m -reducerea cu 13 din
înălţimea coronamentului ş eliniinarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frangerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare
faţadă bloc.

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 14 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare faţadă bloc.

Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. Sector 1, tel.021/319.32.58,
021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toanma), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia e1iminări ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —10 ex.

Director xe,9utiv, •

Simona-ľv1Lj4?POPA
oci gţj Întocmit InsPectorvasiIicaşĹ

prezenlul aviz a fost poslat
pe dala de

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47. cod ooştai 050013. sovtor 5, Bucurosti. România I I



—

PRIMÄRIA MUNIC!PIULUI BUCUREŞTI “.. ::.•

-

Direcţia de}Vlediu
ROMAN IA
fllS 701 B BBMD7 MPPEUNÂ

03. Q

r

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poligrafieî nr.4 Sector 1,Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.13797/21.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1653478/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8144/23.08.2018, prin

KD care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în aliniamentul stradal din str.luliu Tetrat nr.27, Ia verificarea
efectuată pe teren s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniamentul străzii iuIiu Tetrat, stânga acces imobfl nr.27

- 1 ex.Acer sp. (arţar) O lOOcm, h 12 m- prezintă scorburi multiple Ia
colet i pe trunchi prin care se observă Iipsa cilindrului central, existând
pericolul prăbusirii Ia condiţii meteorologice netavorabile i nu numai.

Q Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/
319.32.58; 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur ş a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor
se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna
anului 2018, primăvara anului 2019, în vederea completării aliniamentului, cu

IIII
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ieşpectarea prevederilor H.CG.M.-B. nr. 11412014 privind amenajarea ś
iritreŢinerea alveolelor stradale din cadrul plarnaţîilor de aîiniamenh Űin
-Munîcipiui Bucureti.

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

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

Prezentul aviz este valabi numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii,conform Legii nr.42212001, privind protejarea Monumentelor
Istorice,cu completările i modificările ulterioare,pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

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

Si.

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

03 DĽI 701?

Red. P.V-4 ex./ %092018
prezentu! aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Director Executiv,

12
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 f: ‘-.z

Direcţia de Mediu •;;•

ROMANIA
9lR-IOIB I SÁPEMOWM iMPPaNÂ

Nr.8145116534811 03,ocr 20W

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă:
Domnului I

-

Str nr. .‚ap. ‚Sector 1 ‚Bucuresti

Referitorla adresa dumneavoastră nr.13539/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1653481/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8145/23.08.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea donmului - ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din
str.Hrisovului nr. 13, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificri1e şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Spaţiu verde, lateral stânga sc.A

- 3 ex.Populus sp. (plop) ® 60-8Ocm, h 18-20m - reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare a arborilor i

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, specia populus având lemnul de

esenţă moale.
- I ex.Catalpa sp. (catalpa) ® 3Ocm, h 12 m -reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Spaţiu verde, spate bloc
- 2 ex. Tilia sp.(tei) ® 6Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor i eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evităńi producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea

şi prăbuşirea de ramuri, degajare caNuri electrice.

- 1 ex.Robinia sp. (salcâm) ® 6Ocm, h 16m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu echilibrarea arborelui i eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accj 4n, frângerea şi prăbuşirea de
ĺ*

ramuri.

___ ___ _______

flĄ fl; A7 fl11 I I I



— 5 ex.Fraxinus sp.(frasin) 60-8Ocm, h tSm— reducerea cu 1/3 din înăkimea

coronamentĺiui cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare a arboTelui i eliminarew

ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente pńn

frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) ® 2Ocm, h 12m -reducerea cu maxim lm din lungimea

ramurilor orientate către faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri,degajare faţadă bloc.
- 3 ex.Sophorajaponica (salcâmjaponez) ® 4Ocm, h 1O-12m-reducerea cu 1/3

din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor ş

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) ÇZ 6Ocm, h 14 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare alee pietonală.
- 1 ex.Aesculus hippocastanum (castan) Í3 óOcm, h 18 m -reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare cabluń electrice.

Spaţiu verde, lateral dreapta bloc,sc.C
- 4 ex.Sophora japonica (salcâm japonez) ® 40-lOOcm, h 14-18 m -reducerea

cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arbońlor ş

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, degajare faţadă bloc.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) ÇZ 8Ocm, h 18 m, înclinat către aleea pietonală -reducerea
cu 1/2 din coronament ş 1/2 din lungimea arpante1or înclinate către carosabil cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri, degajare carosabil.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) ® 4Ocm, h 8 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
- 1 ex.Tilia sp. (tei) ® 4Ocm, h 16 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui ş eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

- 1 ex.Aesculus hippocastanum (castan) ® 3Ocm, h 6 m -reducerea cu 1/3 din
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înäĘimea coronamentului cu aýľicarea iucrăńtor de echilibrare a arbor&ui şi elinfinaiea
ramurilor uscate, în vederea evitńi producerii de pagube mateńak sau acddenz pńn
frângerea şi prăbuşirea de ramuń.
Spaţiu verde,Iateral stânga sc. C

- 1 ex.Catalpa sp. (catalpa) $ 20cm, h 6 m - eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.
Spaţiu verde sc. A, acces dreapta

- 1 ex.Tilia sp. (tei) $ 6Ocm, h 14 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Jucrăńlor de echilibrare a arborelui i eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Spaţiu verde sc. A, acces stânga

- 3 ex.Tilia sp. (tei) $ 40-6Ocm, h 14-16 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare a arborilor i eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de ramuri.

- ĺ ex.Catalpa sp. (catalpa) $ 3Ocm, h 8 m -reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,egajare faţadă bloc.
Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector ĺ,tel.021/319.32.58,

evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
execu[a în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Precizăm că adininistratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare —32 ex.
Director Exgużiv,
Simona4i4flQPA

ĺĺďJĺrÁ \ Intocmit: Inspector Vasilica Plesu
((s ćj(Ç(tS))

j 5exJ*09.2018 Ab
prozentul aviz a iĄ\o ieul PMB J ‘‘—........

hĹLp IIv.v piiib ru»jwiuiii/fnni in ŰĘLIii/dI[LIi i_DiLdiLi/ fl iIL iít nint,fl.uli tľt/d IZtdrbUfl1&.ĹĹ)fl%UIIarL php pe dala de
‘01 oz
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PRIMÄRIA UI 4JCIPPSÄN BUQJRESR

DirectÎa de Mea ‘- -

ROMÂNIA
- SAgÄTOQiI1it'CCU.&

05. OCT. 2018
CĂ TRĘ

D-nal
Str f seclor 1

E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs., transmisă de către ADP sector 1 cu nr. 11619/14.08.2018,
înregistrată Ia PMB sub nr. 1653491/2108.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8147/23.08.2018
prin care semnalaţi existenţa unor arbori situaţi .pe un teren neocuiť' din str. Drumu Cavnic nr.
19, sector 1, arbori care prezintă pericoi prin inclinarea acestora, pentru integritatea imobilului
dvs. din str. Drumui Cavnic nr. 21, vă comunicăm următoarele

- Direcţia de Mediu a făcut demersuri pentru identificarea proprietarului /administratorului
terenului pe care se află arborH Ia care faceţi referire;

- după identificarea proprietarului/administratorului terenului, acesta va fi inştiinţat,
pentru Iuarea măsurilor privind siguranţa persoanelor care pot fi atectate de ruperile şi
desprinderile de ramuri din coronamentele arborilor situaţi pe proprietate sau chiar
dezrădăcinarea şi prăbuşirea acestora, ca urmare a gradului de periculozitate sau a stărfl
fitosanitare precare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 (actualizată) privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor;

- în Iipsa proprietarului sau a neimplicării sale, dumneavoastră în calitate de proprietar aI
imobilului/terenului din str. Drumul Cavnic nr. 21, după cum reiese din solicitare, pentru evitarea
prăbuşirii de ramuri în curte si/sau peste c!ădire, conform Codului Civil, art 613-614, puteţi
reduce ramurile/şarpantele dezvoltate pe proprietatea dvs. astfel încăt să poată fi îndepărtat
pericolul producerfl de accidente pentru următoarele exemplare de arbori situate în vecinătatea
imobilului dvs.

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) O 20-25m, h 6m (lex. dezechilibrat spre imobilul nr. 21)
1 ex. Morus sp. (dud) O 20-25m, h 6m

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 15m, h 6m
Ca urmare a celor constatate avizăm
Reducerea ramurilor/şarpantelor dezvoltate pe proprietatea dvs. Ia exemplarele de

arbori sus menţionate1 astfel încăt să poată fi îndepărtat pericolul producerii de accidente.
Intervenţiile se vor face asfel încât să nu fie afectat echflibru) bioiogic aI arborilor

Lucrările de intervenţie (toaletare avizate), se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa
1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.

DIRECTOR EXEąTJV
Simona-Marna PP44Gir -

/] \Ę .\\-“ Intocmit: Insp. VasiIica PLEŞU
71

Red. T.8J3 ex/27092018 prezentul aviz a fost pstat e sile-uI PMB “‘ 02 o'http://w.pmb.ro/institutü/primaria/direcUi/directiame iu/avize_arborí_inconsultare/avize_arboriJn_consultarephp ‚ pe data đ Gt ?ÜJp

Nr. 814711653491111
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4 Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
191E201a sÂnnÁflfl,M IMPnEUNÁ

05, ÜcT 2O
Nr. 8152/1653431/

CĂTRE
Adrninistrajia Dom eniului Public Sector 1

B-dul Poligrafiei ‚z,4, sector J,Bucureti

Spre Uinţă:
Doan;ud
Strada nr. ‚bi. sc.b, ap. SCCWľ 1, bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.11528/21.08.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1653431/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8152/23.08.2018, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului ;‚ privind emiterea avizului de specialitate (toaletare /defriare)
pentru un arbore situat în vecinătatea locului de parcare repartizat domnului respectiv
locul nr. (conform adresei ataate), din str. Băneasa nr.30, vă comunicăm că la verificarea efectuată
pe teren nu s-a putut identińca arborele la care se face referire, în faţa blocului între Iocul de
parcare nr, fiind situat un stâlp electric de beton tip Enel.

Pentru reanalizarea solicitării şi identificarea cu exactitate a arborelui ‚vă rugăm să ne
contactaţi la nr. de telefon 021/ 305.55.00/4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B
dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marţi între orele
9-13 ‚ în vederea stabilirii unei noi verificări pe teren.
De asemenea, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Faţă bloc,lângă locul de parcare ‚zr.

- lex. Juglans sp.(nuc} ® 2Ocm, h 6m -eliminare ramuri uscate în vederea evitării producerü
de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.

- lex. Salix sp.(salcie) ® 20-25cm, h 6m ‚bitulpinal- - eliminarea trunchiului cu ®20 uscat
l00%, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
trunchiului uscat la condiţii meteorologice nefavorbile i nu numai.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:

Jn spatele blocului ‚lângă locul de parcare nr.
- Iex. Salix sp.(salcie) l5cm, h 4m ‚lipsă cilindru central la colet, existând pericolul

prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile ş nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58

‚021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidenelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

O Ii O&i I I



— defąarea scoaterea rădăćinîlor arborflor se vor executa pentru evitarea prođuceńi dr
eveäîniente cu urniäń neöońte si creareaconditii1orpentmjilanarea de material dendrolozic tânt.

Pentru refacerea fondu1u vegetal.. în compensarea arboňlor avizai yentru defńşare. cońîÜt'...
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2018 /primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4are-1 ex.
Toaletare — 2 ex.

Director Executiv,
Simona- riana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLESU

D

02 12Cr os

Red. PV/4 ex-LO92ÜIS
prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de
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Direcţ;a-de Medui
POMANIA

-

l îi SÄîiTM LpnEuNÂ

0510CT. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului -

Str. - -— ‚Sector 1 ‚Bucure$i

o
Referitor Ia adresa dvs. nri1855/2t08.2018, înregistrată ia P.M.B cu

nr.1654101/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8240/24.08.2018, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului
de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aiiniamentui stradai din str.Teodosie Rudeanu nr 47, Ia verificarea efectuată pe
teren s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificăriie i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de

C aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:
Defrişare si scoaterea răđăcinilor cu păstarea aiveoielor:
Aliniamentul străzii Teodosie Rudeanu, stânga acces imobfl nr.47

- 1 ex.Morus sp. (dud) O lOOcm, h 18 m- prezintă scorburi pe trunchi
prin care se observă Iipsa cilindrului central, dezrădăcinat partial, existând
pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/
3193258, 021/31932.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş scoaterea rădăcinilor arboriior
se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

I4P=%Ij

Nr.624011 654101/
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Penlw refacerea fondului vęgetal, în compensarea ar1 aizat
pentru deîri are. conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, avji obTigad1afliăWÍ a
lex. ajbod tineń cu báiot de 1pămân ärcumferinja 1runČ1*tňt de-
28cm (0 trunchiului minirnum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în perioada optímă de plantare toamna
anului 2018/primăvara anului 2019, în vederea completării aliniamentului, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-M Ęana POPA

Întocmit: lnspector Vasilic.p PLESU

Red. P.V5 c-2OI8
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

ps data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Direcţia de Médiu . .

POMANIA
I SÁEiT=:M IMPI;EUNA

O&DCfla CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 NJ

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1,Bucure.şti

Spre ştiinţă,
Domnului
Strada nr., bL, sc., ap., Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr 12883/04.09.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1658374/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8908/1O.09.2018, prin care
ne transmiteţi cererea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în faţa blocului 9 din str. CIuj nr.81, Ia
verifícarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare şÍ H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spatiu verde faţă bloc

-1 ex Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h 12 mjnclinat către bloc, reducerea cu
1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i
prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 6 m, reducerea cu 1/4 din

Q înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i
prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Nr.8808/1 658374!
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Precizăm cä adninistmloml 1qa1 aI terenului este răspunzător iË
supravegherea execuţiei ucťäŕäor, sigurana bunurilor a persoanelor în zoz
operaţiunhlor, respectaręa prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor,ln caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp:cr Va&Iica

O

04. űcr n

prezentul aviz a fost postat pe sito-ul PMB
pe data de

Bd. Recjna Elisabeta nr 47. c nnstal üsmii pnnr R"n'rpti Pnmnin I I



PRIMĂR[A MUNICIPŠULUI EUJREŞ1J

Direcţia de Mediu
ROMANIA

lota20181 SÁPBÄTORIM MPREUNÄ

Nr. 8392316555101 a ücJ 20:8
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă,
Domnul

Referitor la adresa dvs. nr.13776/24.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1655510/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8392/30.08.2018, prin care ne transmiteti spre
solutionare cererea domnului, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din str. Uruguay nr.5, Ia verificarea
efectuată pe leren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
modiflcată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare
Spaţiul verde ‚între blocul 5 i 7, în faţa blocutui

-lex.Thuja sp.bitulpinal (tuia)15-20cm,hl0m- eliminarea trunchiului cu ®15 uscat 100%,
înclinat către aleea pietonală în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea trunchiului arborelui la condiţii meteorologice nefavorbile ş curăţarea
trunchiului viabil de liane.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spaţiul verde ‚între blocul 5 ş 7, în faţa blocului

-2ex. Abies sp. (brad) ® 4Ocm h 14m -uscaţi 100%
Spaţiul verde ‚între bloc 5 ş lateral bloc

-lex. Populus sp. (plop) ® 6Ocm h 14m -uscatl00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului

pe care se află arborii conform prevederilor ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteąie
a spaţälor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie ( toamna anului 2018, primăvara anului 2019).

La flnalizarea lucrărilor de plantare, conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la RC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verińcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod pcştal Q5l3. sectar5. Bucureşti, Romănia
LAoA
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precăzäm & adrninistratonil ‘leEal a rerenubů este räspanżătur de sunravçgberea execujić
lucËăňea sižntabunurÎior şi a oeisaan&ocîa zíxia oeraýua3oc. wiwrnesrakń]n

si at&mőmpj& & execuúe a teń1or3n ca Qaa aűücindu-se sp itnúckmfl€. pa 8i
Anexa nr. 1 b H.C.G.M.B. nr 304/2009.

i Asociaţia de proprietari/d1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizuli

să îl aftşeze, în xerocopie, la avizieruL blocutui sau într-un loc vizibîl, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform
Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completările i modiflcările
ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiierii.
Toaíetare- tex.
Defrişare- 3ex

Director Executiv,
Simona- riana POPA

Întocmit:‘t:

o

04.0t12P1€

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O5l3, sodor 5, BucureşU, România l ď;



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .11..•r%.;.::..

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1918 2SISiPBATOR;,J ĘĄPOUN.

1°DĘi ;p
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligratîei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului
Asociaţia de Proprietari hloc Eva
B-dul Magheru nr. 9 ‚Sector 1 ‚Bucure$i

Referitor ]a adresa dvs. nr.1 1481/21.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1653468/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8139/23.08.2018, prin care ne transmiteţi spre

soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari din b-dul Magberu nr.9, bI.Eva, de emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor siwaţi in spaţiul verde aferent blocului, la verificarea

efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

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

spaţii]or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
În spatele blocului, sc.3,spaţiu verde -loc de recreere:

-2ex. Aiłanthus sp.(oţetar) 060-8Ocm cm, hISm -reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicareaţ Iucrărilor de echilibrare şi elimäiarea mmuňlor uscate, l în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii

meteorologice nefavonbile.

În spatele blocului, sc.2,spaţiu verde -loc de recreere

- lex.Robinia sp. (salcâm) 080 cm, h12 m -reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului

cu echilibrarea arborelui şi eliminarea ramuri]or uscale, in vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile.

În spatele blocului, sc.1,spaţiu verde -Ioc de joacă pentru copii

- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) 0120 cm, li 1 8m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentu]ui cu

echilibrarea arborelui şi eliminarea mmurilor uscate, în vederea evitării producerií de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

- lex.Tjjia sp. (tei) O4Ocm, hlOm,înclinat către a]eea pietonală -reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului cu echilibrarea arborelui şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii

de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteoroiogice

nefavorabile.
- Iex.Tjlia sp. (tei) O4Ocm, h8m. inclinat către aleea pietonală -reducerea cu 1/3 din inălţimea

coronamentului şi eliminarc şarpantă cu scorbură ‚cu echilibrarea arborelui şi eliminarea rarnurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube matcriale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea

de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

În latenlul blocului,stânga bloc

Bd. Regna EIabeIa rw, 47. cod poşta]050013, sod&5. BuasreşU, Rr&i

TeI: 021.30555.00
hhp:Uwww.pnb.ro

Nr.81 39116534681



- 7ex.Tilia sp. (tei) 030-óOcm, hl2m - reducerea cu (/3 din înălţimea coronamentelor cu
echilibrarea arboňlor şi eLiminarea ramurilor usçate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabiie

- lex.Pmnus cerasifera (corcodu) OóOcm. h6m. înclinat, prezintă ciuperci saprofite -

reduccrea cu 1/2 din înălţimea coronamentului i eliminarea sarpantei uscate cu echilibrarea
arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice.
Defrişarc i scoatcrca rădăcinilor
h: spatele blocului,sc.3spaţiu verde-loc de recreere:

-3ex .Ulmus sp.(ulm) O 40-l2Ocm, h 20 m, in declh biologic uscaţi 90%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58,

021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.U.M.B. nr. 304/2009 pdvind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Mexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor «oamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eĺiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- deüişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic lânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor uscaţi avizaţi pentru deňişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime
corcspunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna anului
2018/primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veri[icării în
leren a planlărilor în compensare. In caz contrar pe vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act
normativ.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de supravegherea exeeuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneLor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei dc execuţie a tăierilor, în caz contrar ap]icându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 in H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în xerocopie, la
avizieml blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,conform
Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completările ş modificările
ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.
Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia daw emiterii.

Defrişare- 3cr. uscate 90%
Touleíare —14 ex

Director EtuMy,
Simona-lriařOŔA

aa

tgnI ‘
Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

Red. P.V.5 ex. 02.10201 4mzŢřîűl aviz a fost postat pe site-uI PMB
hItpJtw.pmbrtinsĹiIutiiŕhmariaIdhectii/direcUa mediu/avize arbod in consullarelavize arboń in consullarepho, pe data de

iOCÎ. 2O

Bd. Regiia EIabeIa nr. 47, cod poşlal 050013. sectors, &icureştŕ. Romáiia
TeI: 0213055500 i, 4016
http:ÍNnwpmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1/;:%..:.:.:..

Direcţia de Mediu
ROMANIA

CĂTRE,
Biblioteca Metropolitană Bucure$i

Str. Tache Ionescu nr.4,Sector 1,Bucureti
Spre tiinţă,
Domnului

Referitor la adresa dvs. inregistrată la P.M.B cu nr.1653663/22.08.20l8 şi la Direcţia de

Mediu cu nr.8169/23.08.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arbońlor siwaţi in curtea sediului centml al Bib]ioteeii Metropolitane Bucureti din
str.Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material

dendrologie pentru eare, în conformitate eu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului

Bucure$i, avizăm:
Toaletare:
Curte bibliotecă ‚acces dreapta, lángă cabina de pază

- lex.Ulmus sp.(ulm),biwlpinal @ 8Ocm, h 18m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamenwlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, ü

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Curte bibliotecă,stânga alee acces

-2ex.Prunus census(vişin) O15-2Ocm, h4-9m -reąucerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor

cu icarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-lexAi]anthus altissima (oţetar) @40-6Ocm, h15 -reducerea cu 1/3 din inălţimea

coronamenwlui cu apliearea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, Iii

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de mmuń,

reducerea cu 1/2 a arpantei înclinate către aleea pietonală. degajare alee pietonală.

-lex Juglans sp..(nuc)) 015-2Ocm, h óm - reducerea cu 1/4 din inălţimea coronamenwlui cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare

carosabil.
Curte bibliotecă,stânga alee acees
Spaţiu verde ‚lângă fflntánă

- lex.Ailanthus altissima(oţetar) O 6Ocm, h 12m -

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

ramuń,degajare carosabil.

- lex.Ailanthus altissima(oţetar) O óOcm, h 18m - reducerea cu 1/3 din inălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuń1degajare carosabil i imobil vecin.

Bd. Regha EIabeta rr.47. ad poşlal 050013, sed5, Bucwefl, Ran

T&: 021.3055500
http:řňvww.pmb.ro

Nr. 81691653663/ 70. OCI 2Đ8

reducerea cu 1/3 din înălţimea

şi eliminarea ramurilor uscate, in

prin frângerea şi prăbuşirea de



-lex.Pwnus cerasus(viin) OlScm, hóm - reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin fr5ngerea şi prăbuşirea de ramurhdegajare imobil
vecin.

-lex.Moms sp.(dud) O6Ocm, hl2m - reducerea cu l/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrădlor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,degajare faţadă
imobil vecin.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Curte biblioteçă,stânga alee acces

-1 ex. Picea abies(ďflÔjţl) O l5cm, hlO-uscat 100%
-lciot Cydonia oblonga (guwi) Q 1 5cm, h 1 .5m -uscat 1 00%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomluilpropńetawlui legal al terenului
pe care se află arborii conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. ni. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloea căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea eonstrucţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(eu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- deüisarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi avizai pentru defńare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de
pămănt, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum lcm) i îuălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie conform Angajamcntului de Plantare
nr.8169/1/O1.1O.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. îrj vederea veriflcării în
teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni cont art.4 din acelaşi act
normativ.

Precizăm că administratorul ]egal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.U.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis dc Ministerul Culturii, conform
Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumenteĺor lstorice,cu completările i modiflcările
ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteňi.
Defrişare- 2ex.
Toaletare — 9 at

DirectovfExejąjťiv.
SimonVI3iąia 9PA

Diin ‘JJ
\\(iI 4s'»

prezenlul aviz a íusi ţ$oJJJqi4ţ3)IB
pe daa de

Întocmit: Inspector Vasilica PLESU
4 ex./02.1O.2018

Bd. Regha EIaba ‚w. 47. cod půşlal 05C013, sector5, Bucureşii. Romăi
TeI: 021,305.55.00 iU. 4016
http:Ihnv.pmb.rD
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Nr. 8557116567581
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4,Sector 1,Bucure$i

Spre ştiinţă:
Doamnei - -

Strada' nr., sector 1

Referitor la adresa doamnei -
I ‚ înregistrată Ia P.M.B

o cu nr. 1656758/03109.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8557/04.09.2018,
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în dreptul imobilului nr.77 din str. Virgil Pleoianu, Ia verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentui străzii Virgu PIeoianu ‚ în dreptul imobiiului nr. 77

-2 extilia sp.(tei) O6Ocm h14-16m - reducerea cu 1/3 dän înălţimea
coronamentelor arborilor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
rarnurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin trângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo neĺavorabiie,

O degajare imobil, carosabil i cabluri electrice.
Aliniamentul străzii Virgil PIeoianu ‚în dreptul imobflului nr. 75A

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) OlOOcm h 16m - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului arborelui cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ‚ degajare acoperi imobil I cabluri electrice.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 1 nr, de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de

C Ińż%Ł i



acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M iana POPA

Întocmit: Insp. VasiIicaPLEU

o

O&ÜCUrR

Rcd. PV/5 ex- 02. 10.2ülsprezentul aviz a fost postat pe síte-ul PMB
pe data de

ReginaElisabeta nr. 47,codpoştalo500l3, sector 5, Bucureşti, Romănia
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ROMANIA
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CĂTRE
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr t, Sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Bucuretii Noi - B-dul Laminorului ‚ nr.158, Sector l

- D-na . -
- f “ - Sector 3

Referitor In adresa doarnnei r înregi&trată la P.M.B cu nr.
1659125/11.092018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 8910/12.09.2018, prin care solicită erniterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în cimitirul Bucure$ii Noi ‚ lângă
locul de veci nr. figura :‚ pe care îl deţine d-na conform Act de concesiune r--- .

la verificarea efectuată pe teren 28.09.2018 a fost invenlariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modiĺ5carile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiu]ui Bucureşti, avizăm:
Defriare i scoaterea rădăcinilor
Figura loeul lipit de inonuuzentulfunerar

- l ex. Thuja sp. (tuia) ® 3Ocm, h 8m, uscat 100%
Figura ‚ locul - lângă monumenwl funerar

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ® óOcm, h lOm, uscat l00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal a] terenului

pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidene[or sau deteriorarea monumentelor funerare
din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ACCU are obligaţia plantării a 2ex. arhori tineri cu balot de

O pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul Bucurestii Noi, in prima perioadă
opűmă de plantare toamna anuLui 2018 - primăvara anului 2019.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi acl
normativ.

Prezentu] aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare -2 ex. uscate JOO%

Directnfl *ec&'v..
Simoţ4vIarPA

F' Íłz \\\ţ%Ę -&%

Red: v.P. 5 exi&4IO2018 pul aviza fosi poslat pe site-ul PNIB
pe dau dc

Nr. 8910/1659125/

Întocmit
Insp. Ing. Vasilica PLESU

O9ocŢ
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PRIMĂRiA MUNICIPIULUÎ BUCUREŞTI -1. Ĺ2%
DireĆţiă đe Medłu

POMANIA
lelS-2OIa SÁPETCPM iMPEUNÄ

10.0cr ?1:F.
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I
B-dul Poligraflei nr.4, Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă
-D-na
Strada Pajurei nr. ‚ BI. ‚ ap. sectorl
- Aociaţia de proprietari BI, F 4
Str. Pajurei nr. 11, sector I

Referitor la adresa dvs. nr 12274/27.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1655521/29.08.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 8387/30.08.2018, prin care ne transmiteţi cererea d-nei

privind emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa
blocului din str. Pajului nr. 11, BI. F 4, Ia verificarea efectuată pe teren 25.09.2018, s-a inventariat
următorul mateńal dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiűcările i completăńle
ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare
Spatiu verde faţă bloc intre sc, C i D:

- lex. Juglans sp. (nuc) O4Ocm, h 15m, înclinat 25° către bloc - reducerea cu maxim 2,5-3m din
înălţimea coronamentului (până Ia partea superioară a etajului 4) cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare în
vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin frîngerea şi prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate, fără eliminarea ramurilor tinere de la baza
coronamentului

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58,
021/319.32.53, conform prevederilor art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriuF Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu ň afectat echilibwl biologic
al acestora (cu excepţia eliminăňi ramurilor uscate şi frânte), evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş
a reţelelor aeriene.

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

D-na . are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor loca(arilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex.

DIRECTO TIV,
..

‘c c Intocmit:
Insp. Ing. Vasilica

Red. VP. 5exĺO-4. IO201g preżd !Jflsćostat pe site-ul PMB -

-

http:Í/wwwpmb roflnstktut Jp[Imartli tlflidrectí&mediu/avize_arbon_in_cansultare/avize_arbonjn.consuttarephp, pe data de

CŢ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
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Dirécţia deMediü
POMANIA
191*2013 sAnsÄm0M ÍMPIZEUNÄ

1O.OCI ?P{

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă
- D-na
Strada nr. ‚ B1. ‚ ap. ‚ sectorl
- Aociaţia de proprietari Bl, F 4
Str. Pajurei t{r. l 1, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr 12274/27.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655521/29.08.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 8387/30.08.2018, prin care ne transmiteţi cererea d-nei

privind emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa
blocului din str. Pajului nr. 11, Bl. F 4, la verificarea efectuată pe teren 25.09.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completăńle
ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spatizi verde faţă bloe între sc, C .şi D:

- lex. Juglans sp. (nuc) O4Ocm, h 15m, înclinat 25 către bloc - reducerea cu maxim 2,5-3m din
înălţimea coronamentului (până la partea superioară a etajului 4) cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea evitării producerń de pagube mateńale sau accidente prin frîngerea şi prăbuirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate, fără eliminarea ramurilor tinere de la baza
coronamentului

Lucrări]e avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58,
021/319.32.53, conform prevederilor art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic

O
al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i
a reţelelor aeriene.

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

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să î] afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

DIRECTOR EXE
Simona-Maria 1'OPA ‘).

14 Întocmit:

Red V.P 5x 102018 prsz:ntul aviza PMB

Insp. Ing. Vasilica

Oc
http://wvnv.pmb.ro/instilutiUpdmah&directii!ďrec - neduiavizearbońJn_consuItareJavize_arboriJn_consullare.php, pe đata de

Nr. 8387/1655521/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
111820)0, SÁPUA:cpM ICPEUNÄ

12. ocf 2OB

CĂTRE
ADMINISTRA TIÁ DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector l

Spre ştiinţă
DI.
Str. nr. ‚ sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1643555/17.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6610/18.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
d-Iui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
situaţi în aliniamentul stiăzii Episeop \kilcan în dreptul imobilului nr, 9, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2018, s-a inventańat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiűcările şi completările
ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi
intreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţülor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, avizăm:
Toaletare l
Aljnjan,en( s(rada Episcop Vulcan stânga acces imobfl 9, între numerele 9 şi 9A

Aplicarea lucrărilor de formare şi lhtetificare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante)

- 1 ex. Pmnus cerasus (vişin) O 8cm, h 4m
- 2 ex. Prunus cerasifera şi pissardii (corcoduş) O I0-lScm, h 5-7m

Defrişare eu scoaterea rădăcinilor şi păstrarca platbandei
Aljnjap,en( strada Episcop ĺ,dcan

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O IScm, h 8m, I00% uscat situat în stânga acces
imobil nr. 9

- I ex. tnmchi Pmnus cerasifera (corcoduş) O 8cm, h l,5m, fără coronament, 100%
uscat situat în dreapta acces imobil nr. 9

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/410.09.57, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaietarea se va exeeuta conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamxiă-primăvară) pentru a nu fi

Nr. 6610/1643555/

Bd. Regna Ekabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucuce$ ROm&,Ia

TeI 021.3055500
hUp.lhiwą.pmb.m



afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

- dettişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor exeeuta pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţülor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tebnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.U.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locul celor
defřişaţi, în vederea completărü aliniamentului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 cu
respectarea prevederilor H.C.U.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

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

Menţionăm faptul că sistemele radiculare ale arborilor aparţinând acestei specii nu se
dezvoltă astfel încât să aducă prejudieii structurii de rezistenţă a imobilului nr. 9 (aşa cum
reiese din solieitare), sunt arbori de talia a HI, care nu se dezvoltă mai mult de 8m înălţime,
iar sistemele rdicu1are de schelet nu depăşese proiecţia la soI l a coronamentului
exemplarului.

DetHşarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul,
marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culmdi, întrucât locaţia fgurează pe lista Monumentelor Istorice
/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaletare— 3 a
Defrişare — 2 at useate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Muriuna POPA

Red E.C. / 4 cx. — OŞţ.2Ol 8 prezent avśz a íosI poslal pe site-uI PMB
pe data de

tocinit
Ins . I Cristina ENA CHE

Bd. Regiia Ehsabeta nr 47. d peşlal O513. sedor5. BucurU. Rn&i

TeI: 021.30555.00 ht. 4016
hUp:Iňvmpmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
Il8 ŻDW MPeĄÎOmM IUPPEUNÄ

Nr. 6611/1643554/ 12 QCT 2978

CĂTRE
ADMINISTKÁ ŢIA DOMENIUL (11 PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. A 9, scara B
Str. Şaradei nr. 53-61, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1643554/17.07.20 18 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6611/18.07.2018 privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului A 9, scara
B din str. Şaradei nr. 53-61, vă facem cunoscut că la veriňcarea efectuată pe teren în
data de 08.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilajiul Iocalităţilor, cu modiflcăile şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verdefaţă bloc dreapta acces scara B către colţul blocului:

- 1 ex. Abies alba (brad) O lScm, h lOm, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma de&işării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentu refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

Bd. Regna EIabeta Ir 47, cod pa$aI 050013. sedof 5, Bucureştt Rom%,ia
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specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019,

La finalizarea lucrărilor de plantare 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
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
aflşeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Mghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi i este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista
Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Defrişare — 1 e uscat ]OO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Maria,ia POPA

hisp.4ţ-ŁWsäna ENA CHE

•10. QV i

Red : E.C. /4 ex. — 05.10.20 I 8 prezenlul aviz a fosl postal pe site-ul PMB
pe dala de

Bd. Reg[a EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, ROm&iia
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PRIMĂRIA MUNIC1P1UWI BUCUREŞTI •rrw:
Direcţîa de Mediu

ROMANIA
ll8-2iTB EAQSÁrCOLI iMÇEtrJ

Nr.77631965911 650758! 72 5cr ?ii

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre tiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bloc 35 E
B-dul Ion Mihalache nr.42-52, sectorl

-Domnul - — — - -

B-dul nr. sc ‚et. ‚ap. •Sector 1,Bucureti

Referitor la adresa domnului I înregistrată Ia P.M.B- Direcţia de
Mediu cu nr9659/Ol.l0.2018 prin care revine asupra adresei înregistrată la PM.B cu
nr.1650758/09.O8.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.7763/l0.08.2018 privind emiterea avizului de
defriare a arborelui situat lângă parcarea de reedinţă a blocului 35 E din b-duL Ion MihaLache nr.42-
52, deoarece starea acestuia s-a înrăulăţit, vă comunicăm că la reveriîicarea efectuată pe teren în data
de 02.10.2018, s-a constatat că arborele la care sc face referire s-a înclmnat vizibil, datorită condiţiilor
meteorologice nefavorabile, acesta punând în pericol parcarea de reedinţă i traficul de pe aleea
carosabilă, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile.

La verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul localităţi]or cu modificarile şi comp]etarile ulterioare ş H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Norrnele de protecçie a spaţiilor verzi de pe leritoriul Municipiu(ui Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scaaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde, in spatele blocului 35 E, lângă parcarea de reedinţă aferentă blocului, b-dul Ion
Mihalache nr.42-52

- 1 ex.Robinia sp. (salcâm) 5Dm, hl2m,înclinat către parcarea de reedinţă ş carosabil,usor
dezrădăcinat în partea opusă înclinării, exisrând perico[ul prăbuińi la condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/ 3t9.32.58,
021/31932.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Penĺni refacerea prejudiciului adus mediutui, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ob]igaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna
anului 201 8,primăvara anului 2019.

o"_.___I;



• Ţ

La flna1izea Iucri1or de p1ante conf. .9 alin.5 din Anexa ĺ la H.C.G.M.B nr.
304/2009, aveţi ob1iaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. în ederea veriflcăňi in
Éeren a plantăritor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Preçizäm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. l ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de propretari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, Ja avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Defrişare- J ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

V

ů4

Întocmit: Inspector Vasilica PLESU
łcI

IÜ,ÜCT ?O1V

Red. P.V5 ex- 0510.2018
prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de

- I I .s.. iIP41 Ppnin FIfçţwf nr A7 rrvIn,cIIflN11 fl ‚.rrş4 D.. I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

POMAN IA
lqls 2O'B SAPQAYC M IMEuNA

Nr.8154116534281 12

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIÁ DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

Bdid PoligraĄei îii 4, Sector 1,Bucuresti
Spre ştiinţă,
Doamna

Referitor Ia adresa dvs. nr.11187/21.08.2018, inregistrată P.M.B cu nr. 1653428/22082018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8154/23.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
doamnei ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in str. So5a,
la verificarea efectuată pe teren. s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care. în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveoklor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureti, avizăm
Toaletare:
Aliniamenwl străzii Sofia ‚in dreptul imobilului nr 4

- 2 ex. Fmxinius spl( &asin) O 20-4Ocm, h 10-12 m - reducerea cu 1/3 dn înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin ń-ingerea i prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile,
eliminare ramuri uscate, degajare imobil şi alee pietonală.
Aliniamenwl străzü Sofla ‚în dreptul imobilului nr Ą

-Ł ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h 12 m. - reducerea cu 1/4 din inălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube matedale sau accidente
prin fiîngerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate,
degajare carosabil i imobil.
Aliniamenwl străzii Sofia ‚in dreptul imobilului nr. r

-1 ex. Ti]ia sp.Qei) O 8Ocm, h 14 m - reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamenwlui cu
aplicarea Íucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente
prin ň-ingerea i prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminare mmuń uscate
degajare imobil ş carosabil.
Aliniamenwl străzii Sofia ‚în dreptul imobilului nr.

- lex. Fraxinius sp.( frasin) O 2Ocm, h lOm - reducerea cu 1/3 din înă!ţimea coronamentului ş
1/2 din lungimea ramurilor orientate către imobil I alee pietonală, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare in vederea evilării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate ‚ degajare imobil şi alee
pietonală.
Aliniamentul străzii Sofla ‚în dreplul imobilului tw. Ł2.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O óOcm, h 14 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenwlui şi 1/2 din
lungimea ramurilor orientate către imobil si carosabil cu aplicarea lucr4ji.1ode echilibrare in vederea

r.
Bd. Regma EIabeW nr, 47, ad pů$aI 06C013. sedaçş. Bucjr*í, RmnáiLa
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evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin Mngerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate, degajare imobil i carosabil.

- lex. Fraxhúus sp.( fmsin) O 4Ocm, h 16m -reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin fringerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, i eliminare ramuri uscate
degajare imobil şi carosabil.
Áliniamentul străzii Sofia ‚în dreptul imobilului nr.

- lex. Fraxinius sp.( frasin) O 2Ocm, h óm -reducerea cu maxim lm din lungimea ramurilor
ońentate către imobil şi carosabil i eliminare ramuri uscate în vederea evitării producerii de pagube
mateńale sau accidente prin &îngerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

- lex. Fmxinius sp.( fřasin) O 3Ocm, h lOm- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin fiîngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate
degajare imobil şi alee pietonală.
Aliniamentul străzii Sofia ‚în dreptul imobilului nr. 4'.

- lex.Acer sp.( arţar) O4Ocm, h 14m,înclinat către imobil- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamenmlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare in vederea evitării producerii de pagube
mateńale sau accidente prin Mngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,şi
eliminare ramuri uscate.
Defrişare şi seoaterca rădăcinilor cu păstrarea alvcolelor:
Aliniamentul străzii Sofia ‚în dreptul imobilului nr. L

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h 12 m, înclinat către carosabil -în declin biologic, scoarţă lipsă
pe o porţiune de trunchi, prezintă scorbură şi atac de boli şi dăunători, lipsă cilindru central,existând
pericolul prăbuşirii la condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.
Alüňamentul străzii Sofia ‚în dreptul imobilului nr.

-1 ex. Tilia sp.(tei) 0 4Ocm, h 12 m -in declin biologic, prezintă scorbură profundă la colet,
lipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.
Aliniamentul străzii SoRa ‚în dreptul imobilului nr. J9

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 4Ocm, h 12 m -în declin biologic,prezintă scorbură profundă Ia coleĘ

lipsă
cilindru central, existând pericolul prăbuşirii lp condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.

Aliniamentul străzii SoRa ‚în dreptul imobilului nr. 30
- lex. Fraxinius sp.( §usin) O 4Ocm, h 8m-uscatloo%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58

‚021/319.32.53, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur ş a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbodlor se vor executa pentru evitarea produceňi de
evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor avizaţi pentru de&işare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 cx. arbori tincri cu balot dc pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 truuchiului minimum 7cm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului tn funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2018,primăvara anului 2019, cu respeclarea prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia FLC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

Bd. Regirn EIabeta nr.47, cnd poştal 050013, sector 5, BuaireşU, Romăa
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teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act
normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului estc răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeń]or avizului
şi a lehnologiei de execuţie a lăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul avk este vałabil numai însotit de avizul emis de Ministerul Culturii,conform
Legii nrA2212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările
ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiieńi.
DcJilşan'-4 at

Toaletare iO ar.

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU
Sex.IO1.1O.2018

Director Executiv,
s PQPA

prezentul ayíz a fcsl pcstat pe site-uI PMB
pe da!a de

Bd. Regna Ehsabela 47, ctd poşlal 050013, sedor5, &unşii, Rca&a
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PRIMÂRIA MUNEPÍULUI BUCUREŞII - i:fl
:ţ :

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
015 2018, ç400:mOrM iIAPfl EUNÁ

r --

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA BOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
Domnul

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1654676/27.08.2018
O şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8317/28.08.2018, prin care solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore înclinat situat în
faţa imobilului nr.23-25, b-dul Dinicu Golescu, Ia verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Scuar faţă bloc bdul Dinicu Golescu nr23-25, în dreptul magazinului
Rembmnd

-1 ex Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 1 3m, în declin biologic, înclinat 35° spre
aleea pietonală i bloc ‚existând pericolul prăbuirii i producerii de pagube
materiale sau accidente.

0 Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1,

teLO2l/319.32.58, 021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.S. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrui trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
prima perioadă optimă de plantare, toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

i iI

Nr. 8317/1654676/

Bd. Renna Eljsaheta nr 47. cod nostal O513. sedcr5. Bucuresti. România



La finalizarea ltjcräri]or de olantare cort arL9 aIin.5 din Anexa 1 la
H.C.&M.B. nr. 30412i,a, ave obĘgaia de a anun]a ĐirecJla de 7inrînj

cadrul P.M.B; în veüereaverificării În teren a plantărilor În compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

1O,OCi 201P

întocmit Insp.Vasilica PLEŞU
5ex./O1.1O.2018

1 -‘-ľ"

c

prczenlul aviz a fost postal pe sile-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 05W13, sectar5, Bucureşti, România



PRIMÂRIA MUNCIPIUUJI BUCUREŞI1 1.fl:
Direcţia de Mediu

POMANIA
-: - - -- l ;?S 1ma ÄEATo;M L'Eu)A

1ZOCT.201Q

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nrl, Sector 4,Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri- Calea Griviţei nr.202, Sector 1, Bucuresti

-Doamnei -/
- ‘ir,bL ‚sc.-eĹ,ap.

‘J Sectorl, Bucuresti

Referítor Ia adresa doamnei i înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1655235/28.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8376/29.06.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat Iângă Iocul de veci nr.79, Ioc pe care îI deţine în
cimitirul Sfânta Vineri -cf, Act de concesiune nr - - - ‚Ia
verificarea efectuată pe teren, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

O
Toaletare:
In spatele Iocului 79, i

- 1 ex Tilia sp.O 6Ocm h lOm - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea Iianelor de pe trunchiul i

coronamentul arborelui i eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor

Nr. 8376/1655235/



{primävara sau toamna), oentru a nu fi aîectat echHibrul bio1o $
acesoraicu excepţa eiiminăťfl ramuřflor uscale şîiränte).

Precizăm că admin]stratorul /propńetarul Iegal al terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona opéraţiunilor, respectarea prevederilor avizülui şi a
tehnologiei de execuţie a tăierilor ( inclusiv protejarea rănilor cu mastic), în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

Si

Întocmit: Insp. Vasilica PLESU
5ex./O1.1O.2018

D

10. ÜC itib

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

I-II

Director Executiv

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cnd ncstal 0513. sednr 5 Bur.iirestL Rnmnia



PRINARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ Ji -

DirecţiadeMediči

12. OCT. ?08

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B- dui Poligrafiei nr. 4

Spre ştiinţă,
- Asociaţia de proprietari BI, D 13
Str. Băiculesti nr. 21, sector 1
-DI.

O StrL.. ir. ‚BL i,sc ap. ‚sectorl

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10716/24.08.2018, înregistrată Ja P.M.B cu nr.

1655517/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8389/30.08.2018, prin care ne

transmiteti spre solutionare cererea d-lui ‚ prin care solicită emiterea

avizului de specia[itate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în spatele locului de

parcare din str. Băicu1eti nr. 21 B1. D 13, la verificarea efectuată pe teren, în

data de 25.09.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul localităţilor, modiflcată şi completată cu Legea nr.47/2012 i

FŁC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti avizăm:

Q
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
In faţa blocului D 13, sc. A din str. Băiculesti nr. 21, în parcare cv'; -

- I ex Tilia sp. (tei) ® 6Ocm h lOm ‚ uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58,

021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se rnasa lenmoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru

defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avcţi obligaţia plantării altui arbore

tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului

rninimuni 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în

Nr. 8389/1655517/
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spaţiul verde aferent parcării blocului în perioada optimă de plăntare din toamna anului
2018 - primăvara anului 2019.

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

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

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea arbońlor din spaţiul verde
afereni parcării blocului, despre care dl. — - spune că “sunt uscaţi", vă
facem cunoscut că penlru o detenuinare corectă a exemplarelor trebuie ca domnul să
revină în ceI mai scurt timp posibil ‚ de la data primirii prezentei, cu o copie a
contractului de parcare de reedinţă i dovada plăţii parcării la zi pentru autoturismul
care ocupă locul de parcare menţionat în sesizare, precum i fotografii cu cei doi arbori
uscaţi. Pentru relaţii suplimentare ne poate contacta la nr, de telefon 021/
305.55.00/4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data enňteńi.
Defrişare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo aMaťana POPA

I1

Întocrnit:
Insp.Ing. Vasiflca PLEŞU

1G.ÜCT 2D
Red. V.P.- 5ex./ 0410.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal O5l3, sectcr5, Bucureş, Hománia I t'%. I I
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PRJMARIAMUNIÇIPIULUIBUCUREŞTI -

1.fli I s

Direcţia de Mediu -. -
-

IZ OCT. 2Ü'B
Nr.857911 656891/ -

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poiigrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre tUnţă: I

DomnuI
B-dul nr, ‚ sc. ‚ap., sector, Bucuresti

c
Referitor Ia adresa dv. nr.12170/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1656891/03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8579/04.09.2018, prin

care ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul stradal din

str.Argentina x str.Duiliu Zamfirescu ‚ Ia verificarea efectuată pe teren s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu

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

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările uiterioare i H.C.G.M.B.

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

Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureti, avizăm:

O
Defrişare i scoaterea răđăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniamentul străzii Argentina, în dreptul imobil nr 2t:

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 14 m, înclinat spre carosabil,- uscat 100%

existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/ 319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea

rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat

avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

AII



vlantărîi a lex. arbore tănăr cu balot de ämänt, circumfeňnţa
trunctîidM đe 20-28cm ţD trunchiuluî minimum 7cm) i înălţîme
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare toamnä anului 2Ol8 primăvara anulúi 2019, în vederea completării
aliniamentului, cu respectaréa prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 ţrivind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti.

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

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

Prezentul aviz este valabi numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii,conform Legii nr.422/2001,privind protejarea Monumentelor Istorice,cu
completările i modificările ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex.uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Ma ia a PQPA

3E I

u
‘4 o 47

Intocmit: Inspector Vasilica PLESU

1O.BCIJfl
Red. PV-5 exiO3,IO2018
prezenlul aviz a fost postat pe siteuI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod poştal osmi 3, sector 5, Bucureştt, România — -—

_____________--
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
flIĐ ZOltsÂflAtnt “EUNĄ

12Oc 2fl

CĂ TRE,
ADM1NISTRAŢ1A DOMENÍULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligratiei nr.4
Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bloc 6
Aleea Somesul Rece nr.1-9, Sectorl, Bucuresti
Domnul

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1657068/04.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8624105.09.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în faţa blocului
6 din Aleea SomeuI Rece nr.1-9, Iângă Iocurile de parcare de resedinţă nr. Ia
verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
In faţa blocului ‚între Iocul de parcare nr.

•
2

-lex. Populus sp. (plop) O 8Ocm h 16m -uscat 100%
Spaţiul verde faţă bloc,în dreapta Iocului de parcare nr.

-

-lex. Populus sp. (plop) e 80m h 18m —în declin biologic, prezintă
scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii
Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Spaţiul verde faţă bloc, în dreapta Iocului de parcare nr.
-lex. Populus sp. (plop) O lOOm h 14m —în declin biologic, prezintă

scorbură profundă la bază, Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbusirii
Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/ 319.32.58; 0211319.3Z53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şÍ crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Nr. 8624116570661

Bd. Regiia EIabeta rw. 47. tod poştM 050313. sedor 5, Butrneşti. Rnäi

TeI: 021.3055500
hlp.#wiw.pmb m



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
l3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îl afîşeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DirectoĘxecutiv,
Simon%tWéa POPA

ĺ( ia
o ..trţ

Intocmit Insp Vasilaca PLEŞU
5ex./03.10.201Ş

10. 9cr 2OB

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đe

Bd. Regiia EIabe[a rw 47. cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Romiia
TeI: 021.305 55.00 iit. 4016
http:Íhvvňv.pmbrn
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PKuVARIkMUI4ICŞI1JLUI BUCUREŞU 1
Direcţia dé Mediu

____

POMANIA
-

10)8 201) sÄn8Mocit ĘPflEuNÄ

Nr.8625116570551 12. UCT. 2fl

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR i

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre tUnţă:
Domnul

Referitor Ia adresa dv. nr.14316/30.08.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1657055/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8625/05.09.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul stradal din
str. Herman Oberth nr., ia verificarea efectuată pe teren s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocalităţiior, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăciniior cu păstarea aiveoielor:
Aĺiniamentul străzii Herman Oberth, în dreptul imobil nr47

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 12 m,- uscat 100% existând pericolul

Q prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/ 319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat

avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa

trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

a
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coreanunzătoare diametrului în funcjie de soecie, în perĺeada ophimă de
pantare toamna anului 2018, pňmävara anu1u 2019, 1n veöerea compietărîi
aHniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi mntreţineréa alveolelor- stradale din cadrul plantaţiilor de
aiiniament din Municipiui Bucureti.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecFu din
cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantăriior în compensare, In caz
contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act normativ.

Frecizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăieriior, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr:304/2009.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex. uscat 100%

Director Fxecutiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLESU

1 0. O i;i:

Red. PV-5 exjO3lO.2018
prszentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

]

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47. cod poştal 050013, ssdor5, Bucuresli. Rcmánia I .&%. i



PRIMĂRIA MUNIC1PIULUÍ BUUREŞM

Direąia dś Mediu
- q

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLÍC SECTOR 1

BduI Poligrafieî nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre tünţă:
Domnul
Strada nr., sector 1

O Referitor Ia adresa dv. nr.12663/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657247/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8630/05.09.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul stradal din
str. Pavlov nr.fla verificarea efectuată pe teren s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniamentul străzii Ivan Petrovici Pavlov, în dreptul

Q - 1 ex.Acer sp. (arţar) O 6Ocm, h 10 m,- uscat 100% existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/ 319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţHlor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defriare, conform H.C.G.M.S. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa

Nr.863011 657247!
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trunchiului de 20-28cm je trunchiului minimum 7cm) i înăIţbi
coreşpunzătoare diametrului in îuncţie de spećie, in perioada optimä
p]anîare íoamna anului 2Q1 8, primăvara anului 20i9, în vederea completării
aliniámentului, cu respectarëa prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajařea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

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

Frezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Qt3
1'I b w ę .

lntocmit: Inspector Vasilica PLESU

I 0. OCT. 202

Red. P.V.-5 cx.i 03.10.201 Sprezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
httpJ/www.pmb.ro/institutü/primari&direclii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboh n consultare.ohp, pe data de
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CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafieí nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre tünţă:
Doamna
Strada nr. ‚ ap., sector 1

C Referitor Ia adresa dv. nr.12145/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657027/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8633/05.09.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul stradal din str Favlov
nr., Ia verificarea efectuată pe teren s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i
HC.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniamentul străzü Ivan Petrovici Pavlov, în dreptul imobilului nr

- 1 ex.Aesculus sp. (castan) O 4Ocm, h 12 m- uscat 100% existând

O pericolul prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile ş nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/ 319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiiior din jur i a reţeielor aeriene, astfeI defriarea ş scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) ęi înălţime

I I
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coresounzătoare diametrului in funcSie de specie, ‘în perioada opiimă de
p1anare toamna anului 20T8, primăvara anului 2DT9 in vederea ccrnj5tetăii
aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex. uscat 100%

Director Executiv,
Si ä ariana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLESU

Pc

lO.OCI 2Q'Ab

Red. PV.-5 ex/03.lO2üisprezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htjp:/íwwwmbroijnstjtutij/primariaidirectii/dírectia mediWavíze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT1
.

•;ę

Direcţia de Mediu -
e

POMANIA

Nr.879211658026/
ZQCŢîfl CĂTRE,

ADMIN!STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
8-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă1
Domnul

‚sector1

Referitor Ia adresa domnului -
înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1658026/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8792/07.09.2018, prin care

solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

O situat în dreptul imobilului nr 95 din str. Clucereasa Elena, Ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 20.09.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuresti,

avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Aliniamentul străzii Elena Clucereasa, în dreptul imobilului nr.95

-lex.Acer sp.(arţar) ) O 3Ocm, h 12 m- uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.

Q 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea

rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat

avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

plantării a lex. arbore tânăr cu balot đe pământ, circumferinţa

trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de

plantare toamna anului 2018, primăvara anului 2019, în vederea completărfl

aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr 114/2011 privind

r». I



amenaarea şi întreţinerea a{veoieor straâáie orn cadni 1atţńior
aliniament din Municipiul Bucureşti.

Ła finalizaréä. Iucrărilor de plantare cont; art9 a1in.5 dIn Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B. îń vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex. uscat 100%

10.0cr

Întocmit Insp. Vasilica PLEŞU
5ex.ĺ 03.10.2018

1

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

pe data de

I

r

Director Executiv.
s

o
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PRIMÂRIAMUMCIPUJLUI BUCUREŞTI

Directia de Mediú
ROMANIA
It2OI I SÁRBArOt,Lq IMPEUNA

lZocr 2D

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 15038/O7.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1660039/13.09.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr 9046/14.09.2018, prin care soticitaţi erniterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aflaţi în decţin biologic i uscaţi în

proporţie de 80-100%, care prezintă pericol de frângere i prăbuire. inventariaţi pe teren de către

inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul cu fotograflile aferente anexate

solicitării, vă comunicăm:
- în conformitate cu prevederile din Legea nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea

spaţiitor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i din Anexa 1

la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teri(oriul Municipiului

Bucureti avizăm executarea Iucrării de defriare a celor 23 exemplare arbori ce fac obiectul

prezenlei cereri.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite

crearea condiţiilor pentru plantarea de maerial dendrologic tânăr prin grija administratorului legal

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

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţńtor sau reţelelor aeriene din

jur.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arboriłor avizaţi pentru defriare, administratorul Iegal are obligaţia plantării a 48

G
ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului

minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în zone deflcitare în

vegetaţie de pe raza sectorului/în care s-a executat defriarea, în perioada optimă de plantare din

toamna anutui 2018 / primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dirccţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a

plantări)or în compensare, In caz contrar se vor ap]ica sancţiuni conf. art. 4, lit, e din acelai act

normativ.
De asemenea, în situaţia în care se defriează din alveotele aliniamentelor stradale, Ia

plantare, polrivit prevederilor H.C.G.M.B nr. 114/30.06.201 l privind amenajarea ş întreţinerea

alveolelor sĹradale din cadrul plantaţiilor de aliniamenl din Municipiul Bucureti, aveţi obligaţia

acoperirii (amenajării) suprafeţei alveolelor cu material dendrologic.

Menţionăm că vă revin urmätoarele obligaţii:

- inforrnarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea acestor

informaţii fie pe pagina oficială de interne( a administratorului Iegal al spaţiilor veni, fte pe pagina

oficială de internet a primăriei de secWr, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei

instituţii;

Nr. 9046//1660039/



- iniornimra cetţenBor, în timp utiL đespre executarea lucfaňkw r óeTcisa,t. cu jreciza
datëi caknäańsüoesi a inten'aIuM orarîn care acestea se vor executa id&ć cm & zona de
acţiune i fluxui auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagîna oücî1 őe ntemet a
primăriei de sector, în funcţie deposibilităţile informatice i de decizia fiecărei instituţü.

Nerespeclarea celor menţionate în prężentul aviz de specialitate, oricc neconformitate dintze
datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de
specialitate, iar administratorul legal aI terenu[ui, prin grija căruia se execută lucrările, va fi
sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureti, precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare,
pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Defr4are — 23 ex. děn care J8 ex. uscaíe 80-100%, 5ex. aJlate în declin bio(ogic.

DIRECTOR EXECUTIV,

1 &iDV ?B?

Întocmit
Inspector Vasilica PLEŞU

4exJO3.łO.2018

pwzentul aviz a fost poslal pe siie-uI PMB

pe data dc

ţ ţ ±.

Sirnona-Mańana POPA

Bd. Regina Eisabe!a nr 47, c pcştat O513. sedar5, Bucuresh, Rcmănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULU! BUCUREŞI1 j5

Direcţia deMis - : -ť -. :n .a

7 ROMANIA
IB 2Cl a iţPPEUNA

18,OCŢ2Q;
Nr.446011 628868!

CĂTRF,
DI'

Str. - nr -‚ et.', ap ‚ sector 1
Spre ştiinţă:
- ADP sector 1
BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa ADP sector 1 nr7551/23.05.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1628868/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4460/30.05.2018 prin care ne transmite spre soluţionare cererea dvs. de

Q emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului nr.212-214, Calea Dorobanţilor, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobil nr.212-214, Calea Đorobanţilor:
Toaletare:
Faţă clădire spre trotuar

- 1 ex Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 13m — reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vśderea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

O
frângerea şi prăbuşirea de ramuri.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spate clădire

-1 ex Populus sp.(plop) O 4Ocm h 15m, uscat 100%, existând pericolul
p ră b u ş i ri i.

Eliminare vegetaţie spontană
Eliminare Iăstari specii difeite O 1-5cm
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului

legal aI terenului pe care se află arborele/arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărH construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

i,eiiLBd. Rena Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, seaDr 5, Bucureşti, Romănia



Munidĺdküui Bucurestî, n peiloada de repaus vetav a aiboŕior (pŕimávav
sautoamna). oentru a nu Ii ateaa echllibrdi biÓiqicSoea

- deWarea şi scoaterea rädăcinhlor se vor eIecbiaperůru ev1t&a
producedi űe evenimentë cu urmăň nedodte $ crearea condÎNor vecesae
plantărîí de material dendrologic tânăr.

-eliminarea vegetaţiei spontane se va executa urgent, în vederea
asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de
dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

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

Pentru refacerea fonduiui vegëtai, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
piantării unui arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul trunchiului de
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, tuncţie de specie, în
cur[ea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018
sau primavara anului 2019), potrivit Angajamentului de piantare nr4460/1/
10.10. 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că deoarece arborii pentru care solicitaţi toaietare/defrişare
sunt amplasaţi în zonă protejată, prezentul aviz va fi valabil numai însoţit de
avizul Ministerului Culturii.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare-1 ex.
Defrişare- lex.uscat 100%
Eliminare vegetaţie spontană

Dir Executiv,
cURESr
Q- riana POPA

ţS ‘--aow
ţÜ W
ą%

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
1&ÜCT 5exulO.10.2018

prezenlul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
pe data de

Bd. Reuina Eisabsta nr. 47. cod oostal 05C013. şettDr 5. Ducureştj. România I I



PRIMARIAMUNICIPIULUIBUCUREŞTI

Direcţia deMediu,-
- ROMÂNIA

— flIB 2016: &Á5EArCO:M iM22EUNA

Nr.4857,7257/1631405,16476451 QrT LÜ,8

Spre ştiinţă:

o - Administraţia Domeniului Public Sector 1

BId. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa solcitarea ADPS1 nr. 6716/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631405/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4857/08.06.2018,completată cu adresa
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647645/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7257/01.08.2018 prin care se soflcită emiterea avizuui de speciafltate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în curtea imobflului din Str. Jules Michelet nr. 23, Sector 1, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocálităţilor, cu modificările şi completările ulterioäre, i ale H.C.G.M.B.

o nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţulor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Str. Jules Michelet nr. 23, curte imobil:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, H 10 m— răsărit de sub casă, a cărui structură de rezistenţă
o afectează.

Lucrările avizate se executa prin grija propietaruluVadministratorului Iegal aI terenului,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea
şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Bď Reoina Eflsabela nr 41- rnd rw,ctI ncahll corlnr P,-,

Str.

Domn u I

Către:

Sector 1 T Bucureti

i i



?ËZĄŽăTh că pmpiaruifa&nitňstraůrcfl iai ai terenubk este räsunzătoć di

siguranţa bunurřlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, -supravegherea execu& Iucrănlor,

privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz bontrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 6 din Anexa nr 1 Ia H.&G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantăriŕ6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectänd distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019

conform angajament de plantare.

La finalizarea Iucrărilor đe plantare 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 verificării în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi

modificările ulterioare.

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

Defrişare — 1 ex. care afecteaza structura de rezistenţă a imobfluluL

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-M -ana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/4exulo. 102018

1 & OCI

— prezenLul aviz a ĺost poslat pe site- ul PMD.

pe daa de

0,1 A7,.,1nn tIflCfl1fl nrřnr P,'n,rpçti Rn,rnnia
—
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞH {‘j
.\J'.•. J

Direcţia de Mediu T

ROMANIA
IoIozo)aI S4BÁ7oflhIĄ IMpEuNA

Nr. 6689/1643861/ ia. ocr za

CĂTRE
S.C ROM - VIAL S.A, SECTOR I

Str. Frumoasă nr. 39, sector 1

Spre ştiinţă:
D-na
Str. nr. ‚ ap. ‚ sector 1

KD Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr.
1643861/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6689/19.07.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
spaţiul verde aferent imobilului nr. 3 din str. Ecaterina Teodoroiu, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.09.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inzobil ‚z, 3 din str Ecaterina Teodoroiu :

- 1 ex. Quercus rubra (stejar) Çi 6Ocm, h 14-16m - reducerea cu maximum 2m
din Iungimea ramurilor pendule spre imobilul de Ia nr. 3 şi cele învecinate, precum şi
reducerea înălţimii coronamentului cu maximum 2m, în vederea echilibrăńi
coronamentului şi eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, fără a se eHmina ramurilc tinere
de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Lucrăńle de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamiiă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibntl biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele, în speţă S.C
S.A., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

Bd Rena Elisabeta nr 47. cod poşt& O513, sedor 5, BucureU, Rcmân I i I I



privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriłor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Pentru reanalizarea cererii privind defrişarea exemplarului aflat în discuţie,

care cu sistemul radicular aduce prejudicii reţelei de canalizare a imobilului este

necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB, B-dul Regina Elisabeta

nr. 47, mansardă, ańpa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul, marţi

între orele 9-13, o adresă APA NOVA (sau ürmă specializată în instalaţii) din care să

rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudiciată de sistemul radicular al arborelui.

D-na are •obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

aűşeze, în copie, la avizierul imobilului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor celorlalte apartamente.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadml P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi i este valabil

însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista

Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti

Toaletare — 1 ex.

Insp. sUna ENACHE

1BDCT

Rcd EC. /4 ex. — 08.102018 pruzentuí aviz a ĺusl posla pesite-uI PMH
/ţuw. •itiltiLii/pr,. .dir.cłII/IIIrcti .d.. . pe daia dc

DIRECTOR EXECUTIV,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sedar 5, Bucuraşti, flcmánia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURąÎI

Direcţia de Mediu . - -

ROMANIA
SÄaBÁIUP:M IMPEUNÄ

ia uc; 1ü;

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector ĺ

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectoru) I

Spre ştiinţă
D-na

Referi(or la adresa dvs., înregistrMă la P.M.B cu nr 1644782/2007.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.6803/23.07.20l8, prin care ne transmiteţi spre soluţionare'cererea d-nei
transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat
amplasat în locul de joacă din str. Feleacu inlersecţie cu str. Smaranda Brăescu, vă facem cunoscut că la
verificarea efectua(ă pe teren în duta de 17.09.2018, s-a inventadat următorul mateńal dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviĺanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Đefrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Locul de joacä situat în spurele blocului XI E situat pe str. Feleacu izt 3—5

- 1 ex. Salix sp. (salcie) ÇZi 6Ocm, Ii lOm, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/316.25.16,

evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea accesoriilor de joacă copii din jur, precum şi de
creare a condiţiilor necesare plantăńi de maţeńal dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui arbore Iânăr cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare

Q diametrului în funcţie de specie, în spaţiul aferent loçului de joacă sau în imediata vecinătate,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiń şi reţe)e de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara anului 2019

La Finalizarea lucrărilor de plantare conf art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de aanunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriücării în teren a plantădlor în
compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.
6081/28.07.2016

Prczentul aviz are (ermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare — I ex. uscat IOOVc

s
DIRECTÝŁÍtflPiWT1V,
Simoną6triazuĄęó

Insr4xina ENACHE

Red EC. /4 ex. — 0810.2 łţdČti1piiĺaviz a fost postat pe site•ul PMB J nhi Ip//' w pwl' n I n nii I I p:\
-

- i I /d I ia nwdi ida' i te jirhori_ i i Con n I ia rd;i i ze_arhori_i n - cI)ibŁI Iiawphp . pe data de VĽJ 1ü;

Nr. 68031) 644782/
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Djrecţta de Mediu -
-

ROMANIA
Igls zo)S Âpuflpp. iMPQEUNÄ

ĺ

CĂTRE
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI

„CFR CĂLĂTORI" S.A.
Sucursala Regională De Transport Feroviar De Călători Bucureşti

Str. Piaţa Găńi de Nord nr. 1-3,et. 1, Sectorul 1

(Calea Griviţei nr. 347, sector 1)

Referitor Ia adresa A.D.P. nr. 10910/26.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1647632131.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7231/01.08.2018, prin care prin ne
transmiie spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent imobilului nr. 347 din Calea
Uriviţei, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.08.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.
2412007 privind reglementarea şi adrninistrarea spaţii1or verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit RCG.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiuui Bucureşti,
avizăm:
Toaletare
Jnjunil elădirilor CFR din Calea Grivijei ‚zr. 347:

Reducerea cu % din volumul coronamentelor ‚ în vederea degajării cablurilor de
curent electric stradale şi a eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante):

- 16 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ® 8-4Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Q 8cm, h $m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 8-lScm, h 6-8m
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiflor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureş[i, în perioada de repaus vegetativ a arborilor ([oamnă-primăvară)
pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
proprietarului legal al terenului pe carflflă arborü, cu personal calificat, evacuându-se
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masa Ienmóasă pentru a nu bloca căile de acces, luânduse măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriórarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că propńetanđ Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriĺor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucm cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare — 21 ex.
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Administraţia Donieniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1

Spre ştiinţă:
D1.
Str. nr. ‚ sector 1

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată la P.M.B cu nr. 1647629/31.07.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 7232/01.08.2018, prin care ne transmiteţi spre so]uţionare cererea d-]ui
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în aliniamentul
străzii Miercani în drepwl imobilului cu nr. 46, vă facem cunoscut că la veriücarea efectuată pe
teren în data de 17.09.2018, s-a inventariat următoruł material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reg]ementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Taaletare
Aliniament strada Miercani, dreapta acces imobil nr. 46

- 1 ex. Tilia sp. (Ĺei) ® 25cm, h lOm — rară semne de declin biologic, fără scorburi Ia baza
coletului - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule, în vederea echilibrării
coronamentului şi a eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia
(primul etaj de şarpante).

Lucrările de toa]etare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării rarnurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/316.25.16.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţełelor aeriene.

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

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr, de telefon 021.305.55.00/4108,
Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa
Anghe] Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţil de avizul
Ministeru!ui Culrurii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumenrelor Istorice/Zone Protejate de pe raza
Municipiului Bucureti

Toaletare — 1 a
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Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligraűei nr. 4, Sectorul 1

Spre ştiinţă
D-na

(str. Izbiceni nr. 91, 163 şi intcrsecţia cu str. Victor Daimaca nr. 15, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1647625/31.07.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7233/01.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra unui arbore uscat situat în aliniamentul străzii Izbiceni în faţa imobilului nr.
163, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 17.09.2018, s-a
inventariat următoml material dendrologic pentru care în conforrnitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modi%cările şi completăńle ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Aliniamentul străzii Jzbiceni stônga acces imobil nr. 91

- 1 ex. Pmnus avium (cireş) lOcm, h 4m, 100% uscat
Aliniamentul străzii Jzbiceni în dreptul accesului în imobilul ur. 163

- 1 ex. Carya ovata (nuc negru) 25cm, h 8m, 100% uscat
Aliniamentul străzii Izbiceni la intersecţia cu str Victor Daimaca ;zr 15:

- 1 ex. Pninus cerasifera (corcoduş) lOcrn, li 4m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/316.25.16, evacuându-se masa lenmoasă rezultată în urrna defrişării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
conslrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precurn şi de creare a condiţülor necesare
plantărh de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoail legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pci 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în pastilele rămase Iibere în urma defrişărilor în dreptul imobilelor sus

menţionate din aliniamentul străzii Izbiceni, în perioada optimă de plantare din

primăvara anului 2019 cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/201 I privind

amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureşti
La finalizarea lucrărilor de plantare 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

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, secwrul 5, în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare — 3 ex. uscate JOO%
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1&GCi2O8

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligraüei nr. 4, Sectorul 1

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 9/4
Str. Belizarie nr. 13-15, Sector 1
- D-na
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector I

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1647623/31.07.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7234/01.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei privind einiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului 9/4 din str. Belizańe
nr. 13-15, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
17.09.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care în
conformi[ate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din ipţravjhmul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:O Spaţiul verde spate bloc 9/4 colţ bloc scara 1 :

- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 2Ocm, h lOm, 100% uscat
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/316.25.16, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defrisării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor Iua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui

Nr. 7234/1647623/
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arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0

trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în spaţiul verde aferent blocului 9/4 ‚ respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conĹ art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

aťişeze, în copie, ]a aviziernl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

02] .305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare — 1 ex. uscat IOO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞI1 ft:1.
DirecţiadeM.diu

ROMĂNIA
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I&ÜCÍ2Ü
Nr.81 51/1653435/

CĂTRE,
ADMINJSTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4, Sector 1,Bxzcureti
Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari Bloc 5
Str. Somesul Rece nr.4-12, Sector 1, Bucureti
-Doamna
Str. - bJ ap. - Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.t1536/21.08.2018, înregistrală P.M.B cu nr. t653435/22.08.2018
— şi b Direcţia de Mediu cu nr.8L51/23.O8.2018, prin care ne transmiteţi spre soiuţionare cererea

Asociaţiei de Proprietari bloc 5 din Str. Somesul Rece nr.4-12, de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde al blocului, la verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următoru) materia) dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiűcările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde lateral dreapta bloc, sc.4

- 1 ex. Picea abies ( molid) O óOcm, h 16 m, reducerea cu maxim 1 m din Iungimea ramurilor
orientate către bloc i alee cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri. uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile, degajare faţadă bloc.
Spaţiul verde Iateral dreapa bloc, sc 3

-1 ex. Acer sp.(arţar) O ôOcm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărń producerii de pagube materiale sau accidente
prin ĺrîngerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă b]oc.
Spaţiul verde bloc, între sc.1 ş sc.2

-1 ex. Gleditsia sp.(glădiţă) O óOcm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau aceidente
prin frîngerea I prăbuirea de ramuri la condiţii meeo nefavorabile i eliminare ramuri uscaW.

-I ex. Tilia sp.(tei) O SOcm, h 12 m ‚înclinal spre carosabil, reducerea cu t/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrärilor de echilibrare în vederea evitărü produccrii de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş
eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde bloc, sc. 1

-1 ex. Pyruss sp.(păr ) Çă 2Ocm, h óm, e]iminarea ramurilor uscate, În vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde lateral bloc ‚sc.1

-1 ex. Gleditsia sp.(glădiţă) O 6Ocm, h 14 m, reducerea cu 1 flb& ea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii Fa% mś ale sau accidente
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pńa Fůnserea śi şÉábusta & ramuń ü conďtiii mezeo netavorabile ş ëľtaünaxe nmuń usct

deMare carosabil si
Spaţiui verôe snateNa

-1 ex. Acer s,xfartar) SOcm, h 16 m, reducerea cu 113 din înăiţimea coronamentuhii cu

apflcarea lţičrărilor de edű1bnre în vëderea evitării prodůcerü ąé pagtbe mateńaîe sau accidente

prin frîngerea iprăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp(tei),bitulpinal O6Ocm, h14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i elirninare ramuri uscate.

-2 ex. Juglans sp.(nuc) O 40-8Ocm, h 16-18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i

eliminare ramuri uscaÉe.
-1 ex. Acer sp.(arţar),bitulpinal O 20-3Ocm, h 12 m, înclinat către alee, reducerea cu 1/3 din

inălţimea coronamentu]ui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii rneeo nefavorabile

i eliminare ramuri uscate, degaj are alee pietonală.
-1 ex. Acer sp.(a4ar) O 6Ocm, h 16 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O SOcm, h 14 m,înclinat către aleea pietonală, reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

i eliminare ramuri uscate, degaj are alee pietonală.
-5 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 15-2Ocm, h 6 m, eliminare ramuri uscate cu aplicarea

lucrărikr de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.
- l ex. Picea abies( molid) O 2Ocm, h 12 m eliminare ramuri uscate cu aplicarea lucrărilor

de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri ]a condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde Iateral bloc, sc.5

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 4Ocm, h 8 m, eliminare ramuri uscate cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc, sc.5
-t ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 4Ocm, h 8 m, reducerea cu 1/3 din înăLţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

mateńale sau accidente prin fringerea ş prăbuirea de ramuri ]a condiţii mereo nefavorabile i

eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde spate bloc sc.4

-1 ex. Populus sp. (plop) ® 8Ocm, h 16 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo neťavorabile i eliminare ramuri uscate, specia

populus având lemnul de esenţă moale.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea )ucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-l ex. Prnnus cerasus (corcodu) O 3Ocm, h 10 m, eliminare ramuri uscate cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea i prăbuşirea de ramuri b condiţii meteo nefavorabile.
Dcfrişare i scoaterea rădäcinilor:

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) ® 4Ocm, h 8 m, uscat l00%

al flninn FÉchp nr M nvl rwitnI flFĽfl1 çpdnr 5 Rţjcuresti. Ramänia
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Lucrärile avizate se vor executa prin grija A.D;P. sector 1, a de telefon 0211319.3238
‚021/3193233,cönform preveđerilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nńńek de protecţie a
spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuandu-se rnasa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normełe de protecţie a spaţiilor verzi de pe ieritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eiiminärii ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anu]ui).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, conform
H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării •a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2018/primăvara anului 2019.

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

Precizăm că administratowl legai al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. & din
Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îI aĺişeze, în
xerocopie, la aviziewl blocului sau într-un ioc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterń.
Defrişare -2ex.-lex.uscat l00%, lex, aflat în declin biologic.
Toaletare —24 e

n

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5ex.I1 0.10.2018

prezentul aviz a Íost postat pe site-uI PMB

pe daia de

1 & 2Ü'
-‚flĄ
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PRIMĂRIA MUN!CIPIULUI BUCUREŞI1 :
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Direcţia de Međîu
ROMANIA
I9tS-2flISł5JBÄTOQIL, MPQEUNÄ

18. OCI. 1ď;t
CATRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poiîgratiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de proprietari bloc 14
B-dul Ion Mihalache nr.93-105 ‚Sector 1 ‚Bucureti

Referitor la adresa dvs nr.l l529/2I.O8.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1653430122.08.20l8 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.8153/23.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de
Proprietari bl.14 din bd, Ion Mihalache nr 93-105, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arbońlor shuaţi în spaţiul verde aferent blocului, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următow] material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările i completădle ulteńoare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Langă garduź Chnitirului Ei'reiesc lsraelit

- l ex.Ailanthus altissima(oţeLar) O 4Ocm, h 15m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamenentuiui şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materia)e sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile ‚ degajare clădire i gard cimitir.

- 1 ex.Ailanthus altissima(oţetar) O 40-6Ocm, h 15m, bitulpinal- reducerea cu 1/3 din înälţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
produceńi de pagube mateńale sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile.
In spate bloc

- 3 ex.Ailanthus altissima(oţetar) O 4Ocm, h 14m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare a eoronamenentului şi e]iminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
produceńi de pagube mateda]e sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile.

- l ex.Ailanthus altissima(oţe(ar) O 20-4Ocm, h 20m, bitulpinal- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coçonamentului şi elimiuarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echitibrare a coronamenentuiui în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile ‚degajare faţadă
bloc.

- I ex.Ailanthus altissima(oţetar) O 4Ocm, h l2m, bitulpinal- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamenwlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării
producedi de pagube mateńale sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde, in spatele blocului 14
- 1 ex.Ailanthus altissima(oţetar) O 3Ocm, h l5m, înclinat- reducerea cu 1/3 din inălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamenentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidene la condiţii meteo nefavorabile.

- I ex.Ailanthus altissima(oţetar) Ç 20-4Ocm, h 20m, bitulpinal- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile ‚degajare faţadă bloc.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 15 m, înclinat către parcare, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate, în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frîngerea şi prăbusirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,
degajare faţadă bloc.
Spaţiu verde bloc,laeral stânga sc.A

I l t iI
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-1 ex. 3usiarts sp.(nuc) O 2Ocm, h 6 w, reöucaea cü maúm l 2m din lW1tun iaiajűkr mientle

cätre fatada biocuiut cu aplicarea {uj(oy de ecłiiśibrnre blocului şi ellminaze nnni uscatć, Ja wierea

cvităńi producerii Üe pagube materiale sau accidente prin fńngerea i prTibuşirea de ramuńla condiţii meteo

- nefavombile -

Defńşre i scoaterea rădăcinilor: -

Spaţiu verde, lângă gardul cimitirului i locu] de parcäre nr.13

-1 ex. Salix sp. (salcie) O 6Ocm, h lOm, parţial dezdrădăcinat, înc(inat către parcare, prezintă scorbură

pe trunchi, existând pericolul prabuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai, specia salix având lemnul

de esenţă moa]e.
Spaţiu verde b)oc,lateral stânga sc.A

-1 ex. Pymss sp.(păr) O 20cm, h 4m, uscat l00%
-1 ex.Prunus cerasus (viin) O 8cm, h 3 m, uscat l00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58,

021/3l9.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi

de pe ţeńtoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându

se măsud de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Norme]e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, in perioada de repaus vegetativ a

arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădäciniţor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente

cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defriare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 8 ex. arbod tineri cu balot de pământ, circumferinţa

trunchiului de 20-28cm (0 trnnchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în

functie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului 20 l 8, primăvara anului 2019.

La flnalizarea lucrări]or de p]antare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriflcăńi in teren a p[antăńlor în

compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul Jegal al terenului este räspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor,

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct .8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, Ia

avizierul bloçului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are Éermen de valabilicate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare-3 ex. din care2 ex.Ląscate IOO%, lex. aflat în deelin bioiogic
Toak'tare- JI éx.

Director E
Simona

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5exJ08.10.2018

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe data de

1&OCTÎD)
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREflj.4::?s

Direcţia đe Medu - :fl-:. ;t'

POMANR
I9I 2ÜIBÄfl8MPiIĄ L4PPEJNÂ

Nr.8390116555141 ;a ÜCŢ iu;ô

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI PoligraĄei ;zr.4, Sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari Bloc E
B-dul. Ion Mihalache nr.315, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 11754/24.08.2018, înregistrată P.M.B cu nr. 1655514/29.08.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8390/30.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de Proprietari bloc E din b-dul Ion Mihalache nr.315, de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde al blocului, Ia verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcările i
complelările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normete de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc

- 1 ex. Aesculus sp. (castari) ® 6Ocm, h 20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului i eliminarea primei arpante uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii
meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm),bitulpinal 15-3Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eviĺării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din mnălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin făngerea i präbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) Çj 2Ocm, Fi 10 m, reducerea cu maxim lm din lungimea ramurilor
orientate către faţada blocului vecin, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidenle prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate

-

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) ® 2Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate, degajare bloc vecin.

-1 ex. Acer sp.(arţar) ® 2Ocm, h 10 m, reducerea cu t/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frăngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă bloc.

-1 ex. Tilia sp.(tei) ® 4Ocm, h 20 m, reducerea cu 1i3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echulibrare în vederea evită ducerń de pagube materiale sau accidente
prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii t& t — rabile i eliminare ramuri uscate.

__
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-l ex. Prunus cerasifera (corcodus) @ 2ĺkm. h 1Ü m. înclinat cätrc aeea vietona dintre

biocuń, reducerea cu 113 din înälfimea roronamentului cu aoricarea 1ucčaňor de eciűlîbrare în

vederea evităriiproducerii dc pagube materiale sau nccidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

ia conditä meteo nefavorabile şi elinűnare ramuń uscate.

-l ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ç$ 3Ocm, li 16 m, reducerea cu [(2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi

elirnJnare ramuri uscate.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 6Ocm, h 20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-t ex. Acer sp.(arţar),bitulpinal 2Ocm, h 20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi

eliminare ramuri uscate.
-2 ex. Robinia sp.(salcâm) ţ73 20 -4Ocm, h 10-20 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentjy cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărń producerii de pagube

ma(eriale sau accidenre prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi

eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde lateral stânga bloc

-3 ex. Prunus avium (cires) ® 15-2Ocm, h 6m, eliminarea ramurilor uscate cu eplicarea

lucrărilor de echilibrare, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde lateral dreapa bloc

-l ex. Pwnus cerasifera (corcodus),bitulpinal ® 2Ocm, h 6 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi

eliminare ramuri uscate.
-1 ex. Juglans sp.(nuc) ® 4Ocm, h 16 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea şi prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-Sex: Prunus cerasi[era(corcodu) ® 15-2Ocm, h 6-8 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamenttţw cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi

eliminare ramuri uscate.
-i ex. Tilia sp.(tei) ® XOcm, h 18 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meWo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate,

degaj are faţadă şi acoperiş bloc.
-6ex. Ulmus sp. (ulm) ® 20-4Ocm, h 16-18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronament€Ior

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube maeriale sau accidenie

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

In alveolă, lângă Iocul de parcare nr.1
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) ® lüocm, h 20 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea arpantei uscate de la bază cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri

Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate.
Acces bloc,stânga- lângă parcare

-l ex. Catalpa sp. (catalpa) 8Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

Defrişare $ scoaterea rădăcinilor;
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-1 ex. Pwnus ceraifera (corcodus) O 3Ocrn. 1h ‘12 m ‚încîinat, preňnt mufip1e scoŕbuń la

bază i pe trunchi, iipsă cilindm central, exisiânďpeńcolu piăbuirä k conő;Ti mewo nefavorabfle şz
nu numai.

-1 ex. Salix sp. (salcie) ç2i lOOcm, h 20 m, în&linat către blociĂ vecin, ďezrădăcinat, prezintă
multiple scorburi Ia bază şi pe trunchi, existând pericolul prăbuirii ]a condiţii meteo nefavorabile i
nu numai.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm),bitulpinal O l5cm, h 4 m, uscat I00 %
-lex.Tilia sp.(tei) O IScm, h 4 m, înclinatla niveLul solului i uscat 80 %‚ existând pericoLul

prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
-lex..Prunus persica (piersic) O lScm, h 4 m, aflat în declin biologic, înclinat la nivelul

solului i uscat 80 % ‚ existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile ş nu numai.
-l ex. Catalpa sp.(catalpa) O ôOcm, h 20 m, aflat în declin biologic, prezintă multiple scorbuń

la bază ş pe trunchi, Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile
nu numai.

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 20cm, h l0 m, aflate în declin biologic, prezintă scorburi la bază i
pe trunchi, lipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile ş nu
numai.

-I ex. Robinia sp.(salcâm) O 60cm, h 16 m, înclinat către aleea pietonală, aflat în declin
biologic, prezintă multiple scorburi la bază i pe trunchi, lipsă cilindru central, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii rneteo nefavorabile ş nu numai.

-1 ex. Morus sp. (dud) O 40cm, h t2 m, înclinat cátre blocul vecin ş aleea pietonală, aflat în
declin biologic, prezintă multiple scorburi la bază i pe trunchi, lipsă cilindru central, existând
pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
Lateral stânga bloc

-l ex. Prunus avium (cireş) O 4Ocm, h 6m, aflat în declin biologic, prezintă multiple scorburi
la bază i pe trunchi, lipsă cilindni central, atacat de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii la
condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
Łateral dreapta bloc

-l ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 6 m, înclinat, aflat în declin biologic, prezintă
scorburi Ia bază i pe trunchi, scoarta este flsurată, atacat de boli i dăunători, lipsă cilindru central,
existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabi]e i nu numai.

-l ex. Ulmus sp. (ulm) Ç 8Ocm, h 20 m, înclinat către blocul vecin aflat în declin bioiogic,
prezintă scorburi multiple labazä ş pe twnchi, lipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii la
condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

- l ex. Aesculus sp. (castan) O 4Ocm, h 14 m, înclinat ‚aflat în decíin biologic, tipsă scoariă,
prezintă atac de boli si dăunători, lipsă cilindm central,uscat 80%, existând pericolul prăbuirii la
condiţii meteo nefavorabile ş nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/31932.58
‚021/319.3233,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normcle de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur ş a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toarnnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăciailor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 64 ex. eri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchi mi8f 7cm) i înălţime

D
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2O1innnvnnfltij2ÜW.
ta îinaîizarea Iucrărilor de jMantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 ia H.CG.M.B. ur.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RMB, în vederea veriflcării în

teren a plantăńlor în compensare, Ia caz contrar se vor ap]ica sancţiuni conf. arL4 din acęlaşi act

normativ.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conforrn art. 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defr4are-J4ex.
Toaletare — 32ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺntocmit: InspectorVasilicaPLESu

16.üc zn
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

po data de
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PRIMÄRIA MUNICIPIULU! BUCUREŞTI •:n :.J tţi

Direcţiade Mediu
ROMANIA
gls-:alR i SÄQSÁnPiII iL.raun.

Nr..8401116557121 ÜCI 285
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul Poligrajlei nr.4, Sector 1,Bucnreti

Spre ştiinţă,
-Doamna —

- r

!hoo.com
Strada - Bucuresti
-Asociaţia de Proprietari
Str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr.5, secor1

Referitor la adresa dvs. înregistrată P.M.B cu nr.1655712/29.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.8401/30.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul aferent blocului, la
verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
caíe, în conformitate cu Legea nr. 24/200? privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiűcările i completările ulteńoare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońu
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate bloc, str Lev Nicolaevici Tolstoi nr5

- lex. Malus sylvestris (măr pădureţ) ® 2Ocm, h6 m - reducerea cu 1/4 din
înălţimea coronamentďlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare ş eliminare ramuri
uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
i prăbuirea de ramuri Ia conditii meteo nefavorabile, degajare faţadă bloc i imobil
vecin.

-3 ex.Tilia sp.(tei) ® 40-6Ocm, h 1216 m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de
pagube maĹeriale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate,degajare faţadă bloc i imobil vecin.

-1 ex. Acer sp.(w7ar) ® 2Ocm, h 8 m - reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş
prăbuirea de ramuri Ia condiţii me[eo nefavorabile,degajare faţadă bloc.
Spatiu verde ‚fa[ă bloc ‚str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr5

-1 ex.Tilia sp.(tei) ® 8Ocm, h 16 m r&icerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea ]ucrărilor de echi erea evitării produceńi de
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pagďoe mateńak sau accidetne prin frân.gerea şi prăb4irea de ramuń 1a condiţii melw

nefavorabile i eliminare ramuri iscate,degajare cabluri dectńce.
-exJug1ans sp.(nuc) 6Ocm, h14 m, înclinat către carosabiî - reducerea cu lfl

? din înălţimea coronamentului -cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi elimînarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accideńte prin

frângerea şi prăbuşirea ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile, degajare

faţadă bloc.
-lex.Juglans sp.(nuc ) ®4Ocm, h16 rn, înclinat către bloc - reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea

şi prăbuşirea ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile, degajare faţadă bloc.

.-lex.Prunus avium(cire) 40cm, h12 m, bitulpinal- eliminare ramuri uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Malus sylvestris (măr pădureţ) 2Ocm, h6 m - reducerea cu 1/4 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri

usca(e în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i

prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, degaj are faţadă bloc.

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spate bloc, str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr.5

-1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Scm, h 6m- aflat în declin biologic, prezintă fisuri la
colet i pe tmnchi, scorbură profundă la locul de inserţie, lipsă cilindw central,

existând peńcolul prăbuińi la condiţii meteo nefavorabile.
-1 ex.Catapla sp. (catalpa) O óOcm, 12m- aflat în declin biologic, prezintă

űsuri Ia colet i pe twnchi, scorbură profundă la colet ş pe trunchi, existând peńcolul

prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acëes, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,

astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului

Bucureti, în perioada de repaus vegetauv a arborilor (toanmă-primăvară) pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic aI aces[ora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedońte i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defriare, conforrn H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex. arbori

tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 truncbiului

minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare, toamna anului 201$/primăvara anului 2019.
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La finalizarea lucrărilor de püntare conŁ art.9 ain.5 din Anexa 1 la H.CRM.B.
nr. 304/2009, aveU obiigaţia de aanunţa Direeţia de Mediu din cadrnl P.M.B. în
vederea veńficării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica

‚ sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI krenului es[e răspunzător de suprávegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii,conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu
completările i modificările ulterioare,pentru arborii siwaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are (ermen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-2 ex.
Toaletare —lOa

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPAsţ . Intocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

5exj08.1O.2018

prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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-Directiade Mediu
POMANIA
191$ 2018 sÄ0BÄTO0M

Nr..8450/

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA

Str Vadul Moldovei nr. 4 Sector 1

Referitor la adresa dvs. nr. 2870/29.08.2018, înregistrată la P.M.B - Direcţia de
Mediu cu nr. 8450/30.08.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor înclinaţi, dezrădăcinaţi şi uscaţi în proporţie de 80-

Q
ĺ00%, care prezintä pericol de frângere şi prăbuşire, inventariaţi pe teren de către
inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul cu fotograflule
aferente anexate solicitării, vă comunicăm:

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm executarca
lucrării de defrişare a lOexemplare arbori ce fac obiectul prezen[ei cereri.

Lucrăńle avizate se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic Ĺânăr
prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeńene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform N.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, adniinistratorul legal are obligaţia

O plantării a l5ex. arbori tineri cu balot dc pământ, circumferinţa trunchiului de
20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diamctrului
în funcţie de specie, în zone de unde au fost defrişaţi arborii din incinta Grădinii
Zoologice, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, utilizând speciile
predominante ale zonei.

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

Pentru poziţiiłe 4 — l ex. Qurcus sp. (stejar) cu ® 3Ocrn, h 20m uscat 100%; 5 —

1 ex. Ulm sp. (ulm) Ç3 2Ocm, h 15m uscat 100%; 6 — 1 ex. Populus sp. (plop) ® 25cm,
h 20m uscat 100%; 14 — l ex. Pinus sp. (pin) 25cm, h lSm şi 15 — fără specie
lScm, h lOm nu avizăm defrişarea întrucât ataşat solicitării nu există fotografii care
să ilustreze arborü în ansamblu sau problematica acestora.
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Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenhlor eu privire la arbońi avizaţi pentru defrişare, prin

publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului legal

al spaţiilor verzi, fie pe pagina oftcială de internct a primăriei de sector, în funcţie de

posibilităţile informatice ale instituţiei;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune şi Huxul pietonal, prin publicarea acestor informaţii

pe pagina oficială de intemet a instituţiei.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de siecia1itate, orice

neconfonnitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul legal aI
terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevedeńlor art.

2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — ex, dintre care 9 ex. uscate 100%

ŞOCI 101

Red; V.P. I 3 e. — 08.102018 prezniuI aviz a fcst poslal pc sitc-ul PNIB
pe dan de

ŕqL!JI

DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-M POPA

Întocmit
Insp. Ing. VasiIicaţLEŞU
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PRIMÁRJAMUNICIPIULUI BUCUREŞfl

Dîrecţiade Mediu - -

ROMANIA
loIe 3oIa)çÁCÄTonIM iMPEUNÁ

iaaci 2O

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiîgrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bloc 8A
Strada Andrei Popovici Nr. 18, Sector I
DomnuIui •

Referitor la adresa dvs nr.12200/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1656868/03.09.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8577104.09.2018, prin care ne lransmiteţi spre soluţionare cererea
domnu]ui 1 de emitere a avizului de specia]itae pentru intervenţia asupra arbori]or
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8 A din str. Andrei Popoviciu nr.18 sc. C la verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde bloc, lateral stânga acces sc.C

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 30-6Ocm, h 20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelv cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente
prin fringerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- 1 ex.Ailanthus altissima(oţetar) O 4Ocm, h 20m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscale, . cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamenentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

-1 ex. Ulmus sp. (u]m) ® 2Ocm, h 10 m, reducerea cu maxim 1 - 2m din lungimea ramurilor
orientate către faţada blocului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meĺeo nefavorabile
i eliminare ramuri uscate
Spaţiu verde bloc, lateral dreapta acces sc.C,

-l ex. Catalpa sp. (calalpa) O 4Ocm, Ii 12 m, eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidenk prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile.

-2 ex. Pwnus cerasifera pissardii (corcodus rosu) 020-25 cm, h6-8 m, reducerea cu maxim
lm din lungimea ramurilor orientate către a]eea pietonală, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la
condiţii meleo nefavorabile i eliminare ramuri uscate

-l ex. Catalpa sp. (caÉalpa) ® 4Ocm, h8 m, eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ]a condiţii meteo
nefavorabile.
Spate bloc, sc.C

I iI

Nr.8577/1 656868/
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-ĺ ex. Tűla snStei) 8Ocm. h12 m. încľmat, reducerea cu lľi ainiňiiümta coronamentubń c

aoîtcarea lucrăńior & ecbilibrare în vederea cvitärä producerii de panbe mawňale sau accidenw

prin frîngerea ji prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi elămbiare ramuri uscate.

-1 ex. Catalpa.sp. (catalpa) Ç3 25cm, h IO m ‚ înclinat, ređucerea cu 113 din tnălţimea

coŕonamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării pmduceńi & pagube

materiale sau accidente prin frîngerea si prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i

eliminare ramuri uscate.
Spate bloc, lăngă punctul termic

-6 ex.Ailanthus altissima (oţetar) ® 20-6Ocm, h 15 - 16m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor -

aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spa;iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamnă-primăvară) pentru a nu t afectat echilibwl biologic

at acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului) prin grija A.D.P. Sector 1, te]. 021/319.32.53, 021/319.32.58, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de açces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăriior, privind respectarea avizului,

respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct. 8 din Anexa nr. 1 la FLC.G.M.B. nr. 30412009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Menţionăm că pentru arborele uscat situat în spaţiul verde al blocului, lateral dreapta acces

scara C, a fost emis avizul nr.8171/1653332/20.09.2018.
PrezentuL aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — 17 ex.

Întocmit: Inspector VasiIi5 PLEŞU
5exjlO.1O.2018 Ł'

1 5OC! 2O

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

ue r

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞI1

Direcţia.de:Mediu :

ROMANIA
wls-7OlalsÁaÄrCţLl ‚.‘2EL4a

Nr.857811656878/ 18. OCŢ 2Ü8

CĂTRE,
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul Poligrajiei nr.4, Sector 1,Bucureti
Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari Bloc A 5

—

-. -—

. __

—. *

Str.Pajura nr.16, bl. A 5, Sec[or 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.12165/31.08.2018, înregistrată P.M.B cu nr. 1656878/03.09.2018
şi ta Direcţia de Mediu cu nr.8578/04.09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de Proprietari bloc A5 din Str.Pajura nr.16, de emiterea avizului de specialitae pentru
intervenţia asupra arboritor situaţi în spaţiul verde at blocului, la verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi adminisrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaiităţitor cu modificările i
compietările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304J2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc

-6 ex. Gieditsia sp.(glădiţă) ® 15-4Ocm, h 10-14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrăritor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube
mateńa]e sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabiie i
eliminare ramuri uscate.

- lex. Fraxinius sp.( &asin) ® 6Ocm, h 16m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea i prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabile, eiiminare ramuri uscate.

-l ex Prunus avium (cires) Çi 4Ocm, h lOm, eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

Q
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi präbuşirea de ramuri ]a condiţii meteo
nefavorabile.

-2 ex. Acer sp.(arţar) ® 30-40 cm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamenrnlui cu
aplicarea iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea şi prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabiie, eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp.(tei) ® 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înăiţimea coronamentului cu
apiicarea iucrăriior de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea i prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabiie i eiiminare ramuri uscate.

-1 ex. Juglans sp.(nuc),înclinat ® 25cm, h 10 m, reducerea cu 1ĺ4 din înălţimea
coronamentului cu aphcarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabile ş
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Prunus cerasus (corcodus) 4Ocm, h 10 m,eiiminare ramuri uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiaie sau accidenre prin frângerea Eăsirea de ramuri ia condiţii meteo
nefavorabiie.

‚tfl4

t

d. flegina Esateta nr 47. cod poştal 050313, sedor5, Bucureş. Romănia



-2 a. Tiiia stÁtei) ( 30-4Ocm. h 12-fl UL reducerea cu lfl dln"îňiküna coronamemubň ni
ąnlieurea lucrarikir de ecbflibrare în veůerea eVitäŕú producerii de pagube mairüáie nu accîdente

prin frîngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo neĺavorabile i eliniinare ramuń u€cat
-1 ex. Acer sp4mtar),înclinat către carosabil Ç) 3O4O cm, h 12 m, reóucertn cu 1/3 din

înălţimea coronamentuiu, cu aplicarea lucrăiEi]or de echilibrare în vederea evitării producerii de.
pagube materiate sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri ta condiţii meteo nefavorabile,
etiminare ramuri uscate.

-2 ex.Ailanthus altissima(oţetar) ® 2Ocm, h 6m, eliminare ramuri uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

-t ex. Tilia sp.(tei) ® SOcm, h 20 m, înclinat ‚ reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamen(ului
cu aplicarea tucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frîngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meeo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde lateral b!oc sc.A

-1 ex. Fraxinius sp.( frasin),bitulpinal O óOcm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înătţimea
coronamentu]ui cu aplicarea lucrărilor de echilibrure în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 20 cm, h 10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentułui cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü produceńi de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate.

-3 ex. Platanus sp.(platan) O 3Ocm, h 10-12m, eliminare ramuri uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frůngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.
Spafiu verde fafă bloc, sc.A sžânga acces

-1 ex. Gleditsia sp.(glădiţă) ® 6Ocm, h 20 m, reducerea cu t/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidenţe
prin frîngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-lex. Fraxinius sp.( frasin) ® l3Ocm, h 20m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea i prăbuşirea de rarnuri Ja condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate

-l ex. Tilia sp.(tei) ® 6Ocm, h l6 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea ş prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.
Jn faţă bioe, SCA + E

-11 ex. Tilia sp.(tei) 40-30 cm, h 14-18 m, reducerea cu t/4 din inălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea ş prăbuşirea de ramuri la condiţii mewo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Juglans sp.(nuc),înclinat către bloc O 4Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.
Defrişare şi scoaterea râdăcinijor:
Spa(iul verde spate bloc

-l ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h lOm, în declin biologic, prezintă scorbură deschisă de la
bază spre trunchi, existând pericolul prabuşirii la condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.

-l ex. Acer sp.(a%ar) O 25cm, h 4 m, uscat l00%

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47, cod ooştal 050013, sector 5. Bucureşti, Româna l l



-1 ex. Acer s. (arţar) D óOcm, h 14m, prezinlä lipsă scoa® pe tmncbL flsuri pe tundii,cilindru central afectat, atacat de boli si daunätoń la colet, existând pericolul prabuirii Ia condiţiimeteo neĺhvorabile i nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58‚021/319.32.53,conform prevederi]or Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-še masa lemnoasă pen[ru a nubloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor dinjur i a reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada derepaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului miuimum 7cm) $ înălţimecorespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

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

Precizăm că administratorul legal al erenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a ţehnologiei de execuţie a Iăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-3 ex.
Toczletare —40 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariarra7POPA

(rĘ°' .

Întocmit: InspectorVasiIicaPLEU

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cad poştal 0S0013, sector 5, Bucureşü, Rcmânia I
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ľ PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
-

Direcţia de Mediu
l POMANIA

$*9Á?OtLĄ tt(

l&DCŢ2B;sj -

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă
D-na'

- r

(Str. ‚ sector 1)

Referitor la adresa dvs. nr. 14324/30.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1657058/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8626/05.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-n& transmisă prin e-mail
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în
aliniamentul străzii Macului în dreptul imobilului nr. 34, sector 1, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 28.09.2018, s-a inventariat următoml
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Alinianzent strnda Macului în platbandă în dreptul imobihdui ir. 34 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Çi 6Ocm, h 14-16m - reducerea cu (Y3 din volumul
coronamentului) maximum 2,5m din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul
imobilului nr, 34 şi a cetor pendule spre trotuar şi carosabil, precum şi reducerea
înälţimii coronamentului până la nivelul de minimum 12m, cu degajarea cablurilor de
iluminat stradal, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a sc elimina
ramurilc tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Mnnicipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toanmă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53, evacuându-se masa
lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea constrncţiilor din jur şi a reţelelor aericne,

Nr. 8626/1657058/

Sd. Reqna Elisabeta nr 47, cod ooştal C5l3. sector 5. Bucureşt flománia tt''% F I



Mehţionăit că administratöruř legal aî (erenului este:răspunzător de-siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 b H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de pro[ecţie a spatiilor verzi pe teritoriul

Municipiului Bucureşu.
Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de

specialitate de defrişare a exemplarului, în conformitate cu art, 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea norrnelor de protecţie a spatiilor verzi pe

teritoriul Municipiu]ui Bucureş[i este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o

expertiză a Ministemlui Dezvoltăńi Regionale şi Administraţiei Publice

(M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui

afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi

Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.
(www.mdrLro/constructii/atestari-tehnico-profesionalelexperti-tehnicfl.

Problernele generate de sistemul radicular aI arborilor, au ca soluţie tehnică

aptă legislativ răzuirea rădăcinilor în liinitele tehnice aplicate Ia momentul refacerii

covorului asfaltic al trowanilui şi la refacerea împrejmuirii proprietăţii.

Vă rugăm, pentru relaţii suplimentare să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4162, Direcţia de Mediu din cadml P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu

publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

cUREs

fl\
Intocmit

°
° 7 hzsp. Ing. Vasilica PLEŞU

1&OCI13

Red V.P. /5 ex. — 08. I 0.20! B prteniul aviz a íost poslal pe siIeuI PMD

h!%' rl.t jnct ‘h!.zuIiaIh(IIw1ize_arbnr, i) coiiiiIwre/aizc ‚rI,orj jnc()n.UI!ärC pe daIa de

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cod poşzal 0SI3. sedor 5, Bucureşti, România I I
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CĂTRE
Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor

Sanitare Publice
B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor la adresa A.D.P. sector 1 nr. 12650/30.08.2018, înregistrată la P.M.B
cu nr. 1657067/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8628/05.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui ‚ transmisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent curţii Grădiniţei “Steaua" din vecinătatea imobilului nr. 1 1 din
str. Ion Inculeţ, vă facem ‘cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
28.09.2018, s-a inventariat urrnătorul material dendrologic pentru care în

Q conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiücările şi completările ulteńoare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Grădiniţa Steaua ‚ către limita de proprietate cu imobilul izi 11 :

- 3 ex. Tilia sp. (tei) ® 40-6Ocm, h 12-14m — reducerea cu V3-% din volumul
coronamentelor, în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, a distrugerii acoperişului şi faţadei imobilului de la
numărul 11, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
rarnurilor uscate, fără a se elimina ramurilc tinerc de la baza acestora (primul
etaj de şarpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
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teritońul Municipiulói Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toanmă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
administratorului legal aI Éerenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea constnicţiilor din jur, sau rănire involuntară a copiilor
aflaţi în unitatea de învăţământ şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunză[or de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
‘privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 3 ex.

16.0cr zo;a

Întocrnit
Iizsp. Ing. Vasilica PLJŞŞU

Red V.P /4 ex. — 0810.2018 prezentul aviz a fosl postat pe siie-uI FMB
h itp -!Jw .p ii .ro/i nsli tu I i i/pn ‚nana đi rcI ifdi rnctin_nietti uJa ‚c irbon i n eon ti I i te - aitod n - cnnsu I are php . pe dala de
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CĂTRE,
ADMINISTK4 ŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdu! PoligraĄei nr.4, Sector 1,Bucuresti
Spre ştiinţă,
Asoeiaţia de Proprietari
B-dul Bucurestii Noi nr.15, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.14334/04.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1657722/05.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8710/06.09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de
Proprietari din B-dul Bucurestii Noi nr.15, de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi in spaţiul verde al blocului, la verificarea efectuată pe teren în data de 27.09.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi adminisrrarea spaţiiLor verzi din intravilanul localităţilor cu modiîicările i completările
uţteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 30-40 cm, b 10-12 m ‚ reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenteJór cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde stânga bloc

-l ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu aplicarea
lucrăńlor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de ramuri ]a condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Pmnus cerasifera (corcodus) O 15-2Ocm, h 4-8 m, eliminare ramuri uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefitvorabile.

- lex. Fraxinitis sp.( frasin) O 3Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate, degajare faţadă bloc.

-1 ex. Ailanthus altissima( oţetar) O 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenttjlw cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare in vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri La condiţii meteo nefavorabile,eLiminare ramuri uscate.
Spaţiul verde spate bloc

- lex. Fraxinius sp.( frasin) O 4Ocm, h 12m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate.

-l ex. Tilia sp.Qei) O I00 cm, h 16 m ‚ reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea evitării pwducerii de pagube mateńale sau accidente prin frăngerea i
prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate, degajare alee pietonală.

-t ex. Tilia sp.(tei) O 40 cm, h 10 m, inclinat spre parcare, reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau
accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-I ex. Juglans sp.(nuc),bitupinal O 4Ocm, h 10 m ‚ eliminarea trunchiului uscat i aplicarea lucrărilor
de echilibrare a arborelui, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

PRIMÄR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
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ex. Tflîa so.(teW ‘2t) art ‘h (1 m :încTinat catrelMoc, reducerea cu manm 1 m iniunzimea

ramurÎor ońentaw cTitre-fatada bloculiú. cu apicarea hicrărňor de e&iilibnrein vedeaitňi pmducerii &

patue matera1e au accidente ptin *âigerea şipbuşizn de nmiui Ia condiţii iirIto iiefavorubňe

eliminare mmuń stc
- Iex. Fraxinius s.( frasin) tńtulpinal O 3Ocm, h. 12m reducereacu3ż3 din îame c&onamentukň

cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evităńi prodiicerii de pagube mateńale sau accidente prin

frângerea si prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate.

- lex. Fraxinius sp.( frasin) 0 SOcm, h 16m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de ecbilibrare în vederea evitării producerii de pagube rnateriale sau accidente prin

frăngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate.

hi alinian,entţil stradal,, lângă bloc ( vis-a-vis de nr.6 A, str. Prahova)
- 2ex. Fraxinius sp.( frasin) O 40-60cm, h 10-12m, înclinaţi către stradă, reducerea cu 112 din

înălţimea coronamenteJo.' cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evităńi produceńi de pagube

materiale sau accidente prin frängerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri

uscate, degajare bloc.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Spaţiiil verde stânga bloc

-1 ex. Ulmus sp. (ulm),multitulpinal O 15-20 cm, h 6 m,uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/3)932.58

‚021/319.32.53,conĺorm prevederilor ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,

astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a

arbori]or (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor avizaţi pentru defrisare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ,

circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimunt lcm) i înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului 2018/primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificăńi în teren a plantărilor în

compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Preçizăm că administratow] Iega] al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrădior,

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a teFinologiei de

execuţie a tăiedlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il aflşeze, în xerocopie, Ia

avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare-J ex. uscat 100%
Toaíetare —16 ex.

PQPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5exJlQ.1O.2018 tťA

prezentul aviz a fost poslal pe site-uf PMB
hUpJ/wwpmb.ro;nstitutÉYprimaria/direclÍÍ/directia_r1ię,4ze rbodJn_consuhareiavize_arboriJn_consuitare.php, pe data de

I V.UL[

hC%Ll II flnin PIknbpt nr al rryl ‚y,çlI DS(X l S sedůr 5. Bucurest. România



PRÎMARIA MUNJCIPIULUI BUUJREŞfl ;şą
-

.

ROMANIA
l9l 2Ol3IÁEÂrOWIA 1MPflEIJNÁ

Nr.6809/1658375ĺ
1 8 QCL 208

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

ŞI UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE
( A UIPUSP)

Bdxd PoUgraĄei nr.4, Sector 1

Spre ştiinţă,
-Colegiului German Goethe
Str.Stanislav Cihoschi nr.l7, Sector 1 ‚Bucuresi
-Administra(ia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligraflei Nr.4 Sector 1,Bucuresti

Referitor la adresa ADPSI nr.14517/04.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1658375/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8809/10.09.2018, prin care ne transmite spre
soluţionare cererea Colegiului German Goethe din str. Stanislav Cihoschi nr.17, de emiterea avizului
de speciaíitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta colegiului, la veriflcarea efectuată
pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglemenrarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Curte colegiu, în spatele terenuíui de sport
-7 ex. Populus sp. (plop) ® 60-80 cm, h 14-20 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentdür cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materia]e sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate, specia populus având lemnul de esenţă moale i curăţarea arborilor de
lianele invadatoare.

- 1 ex.Ailanthus altissima(oţetar) 2Ocm, h lOm- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronanienentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării prcducerű de pagube rnateriale sau accidente.
La intrare în curtea colegiului

-3 ex. Populus sp. (plop) 60-80 cm, h 16 m, reducerea cu 112 din înălţimea coronamenttiĎr
cu aplicarca lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente
prin fringerea i prăbuirea de ramuri la condiţii rneteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate, specia
populus având lemnul de esenŢă moale.
Curte colegiu, lângă sala de sport

-1 ex. Populus sp. (plop) ® l00 cm, h 20 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrärilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile specia
populus având lemnul de esenţă moale.
Curte colegiu, Iângă clasele pregătitoare

I iRd Ppnin FIiçhpta nr d? rrwI nnçtl flrfl'1 1 i cnnlnr P IIrI ‚rnei Pnmni



-l a.Vonulus tp. (jilop) ® 60 ca b 2Da reőucerea aflfl âininlcamronnmcn1fl
adlkairÄiiicfäriioc äe ecbibbrare Śi eTrnůnait ramuů uscate in ve&reaeVitäńî Đmdaceńi e pa.tc

mate?ia'e sau acd&rne pria frîngerea iprahuśkea & ramuri Iaconďi3ui meeo navonbik, spe&
populnwd4cesenţămoák.

-1 ex. tflmu& sp. «ilm) ţ2i 60 em, h 18 m, reducerea ca t/2 ďin înăTţ5mejcomnamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri usćate, în vederea evitării producerii de pagube
rnateriale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabi]e.
In spate, în dreapta sălii de sport

-1 ex. Ulmus sp. (ulm),bitulpina) 40 cm, li 18 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri usca(e în vederea evi(ării
producerii de pagube materiaie sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al lerenului pe care se află
arborii (AUIPUSP) conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protccţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protccţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea exccuţiei
lucrări]or, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevcderilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Ĺegii
nr.422/2001,privind protejarea Monumentelor Istorice,cu comp]etările i modiflcările ulterioare,
pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilkaw 2 ani de la data emiterii.
Toaleíare —18 ex.

Director Executiv,
Simona-Mriana POPA

() ‘1 & W. 7WVJ

-1 ex. Uimus sp. (ulm) ® 60 cm, h 18 m, reducerea cu 1/2 din
aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate, în vederea
materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii

- 1 ex. Acer sp.(arţar) ® 4Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/2 din
aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate, în vederea
materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii

-1 ex. Morus sp. (dud), Ç3 2Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/2 din
apJicarea Jucrărilor de echijibrare i eliminare ramuri uscate, în vederea
maleriale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii

înălţimea coronamentului cu
evitării producerii de pagube
meteo nefavorabile
înălţimea coronamentului cu
evitării producerii de pagube
meteo nefavorabile.
înălţimea coronamentului cu
evitării producerii de pagube
meteo nefavorabile.

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
http://wwwpmbro/institutíi/phmari&directii/direcUa_mediu/avize_arbori_in_

Întocmit
Insp. Vasilica PLEU

SexJlO.102018 ¶t%

consultare/avize_arbohjn_consullare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞI Çą1:.j.
Direcťta de Meďiu.

ROMANIA
IgIB 23lB]Ç&nOÂro1M iMEUN

18. OCT. 2Ü8

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari B1. 20
Şos. Nicolae Titulescu nr. 163, Sector 1
-DL

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12909/10.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1658380/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8812/10.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui ‚ transmisă prin e-mail, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în
aliniamentul Şoselei Nicolae Titulescu în faţa blocului 20, vă facern cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 02.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi
completările ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.U.M.B. nr. 114/2011
priviiid amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Aliniament Şos. Nicolae Titulescu în dreptul nr. 163 faţă Bl. 20, colţ către biserică:

- 1 ex. Acer sp.(arţar) ® 6Ocm, h 12m, I00% uscat
Aliniamenr Şos. Nicolae Titulescu ‚zr. 157-159, în faţa bisericii Cuvioasa Paraschiva:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 25cm, h 6m, 100% uscat
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58, 021/319.32.58, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se
masa łenmoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor
Iua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că adrninistratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţitinilor, supravegherea exccuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Nr. 8812 /1658380/



contrar apBcânđu-se saiicţiuni conform axz. 6. o& äi &txa rw, l Ia HCGM3Ł

rn. 301i%Xi9..
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi

pentru defrişare, conform H;C.G.M.B. nr. 304,2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex

arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0
truncbiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în locuńle rămase libere în urma defrişării în platbanda Şos. Nicolae Titulescu

respectând distanţa reglementară faţă de clădiń şi reţele de utilităţi, în perioada

optimă de plantare din primăvara anului 2019, cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din

cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La flnalizarea lucrărilor de plantare 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

verificării în teren a plantăńlor în compensare. 1n caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aüşeze,

în copie, la avizieml blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

locatarilor.
Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare — 2 ex. uscaíe JOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

ł ę'?' ‘kş Intocm,t

& t9' )‘ Insp. Ing. VasiU3ŞU

‘+&

Red EC. / 5 ex. — 08102018 prtzentul aviz a fast pcsta( pe site-ul PMB
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI :fl.:

Direcţia de Mediu . :Ă ROMANIA
flIS-2ŮT sÁSÁmeM IM2PEUNÄ

ia ggj 1878
CĂTRE

Đ-na
-

Str. ‚ sector 1

(str. Malul Mare nr. 2 A, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistraă Ia P.M.B cu nr. 1659249/11.09.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 8901/12.09.2018; prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent imobilului nr. 2 A din str. Malul Mare, sector 1,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 02.10.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit FI.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
C'nre imobil nr 2 A din str Malul Mare, stânga acces cznie

- 1 ex. Picea abies (molid) ® 4Ocm, h 12m - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea
ramurilor orientaţe către imobilului nr. 2 A, în vederea echilibrăńi coronamentului arborelui i
eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a exemplawlui la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art 6 pct. 6 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (Éoamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se află
arborele, evacuâridu-se masa lemrioasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deterioŕarea constwcţülor din jur şi a reţeielor aeriene şi aplićarea de
mastic sau vopsea specială pe secţiunile rănilor provocate la aplicarea lucrărilor astfel încât să nu

Q se instaleze prematur intrarea în declin biologic a arborelui.
Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are Éermen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Toaletare — 1 ex.

DIREC UTIV,
Simw A

Red V.P. / 3ex. — 08,10.2018 prezentul aviz zi fost postat pe siie-uI PMB
hllp J/www prnh ruhnsüIiilüJprtniaria'dircclii/z!IrccIia_rnedriJas ‚e _arbori _in_ e,nsuIwrcjavi,e - zirhwi_ in,con'ullare.plip . pc data de

i da

Nr. 8901/1659249/

ntocnzit
lnsp. Ing. Vasilica PLE4U
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎI

7. Direcţîa de'flu

Spre ştiinţă
D-na i

Str.

1 & ocr: 282

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

sector 1

Referitor la adresa d-nei l ‚înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1659543112.09.20l8 i
la Direcţia de Mediu cu nr. 8977/13.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore situat în aliniamentul străzii Miron Costin în drepiul imobilului nr.
19, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 02.10.2018, s-a inventariat
următorul materiat dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare
Aliniwnent strada Miron Costin, dreapta acces imobil nr. 19:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 3Ocm, h tOm - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea
ramurilor care afectează acoperiul imobilului de la număru] 19, cu degajarea cablurilor stradale de
curent electric, în vederea eliminării riscului de frângere i präbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamenwlui i eliminarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de b baza acestuia (primul etaj de arpante).

Lucrările de toaietare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriuł Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) perttru a nu fi afectat
echilibrul jiologic aI acestora (cu excepţia eliminărń ramuriioĘ uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sector 1, tel. 021/319.32.53, 021/319.32.58,
evacuându-se masa temnoasă pentru a nu btoca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

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

Prezentu[ aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emirerii.
Toaictare — ) ťL

DIRECTOR B'PT1V
Simona-MjíimĘQ\

Cs

Îiztocn,it
Insp. Vasilica PLEŞ

ked: v.P. /5 ex. — 10.10,2018 prtzenlul aviz a ĺoM posla( pe siie-uI PMB
hitp ĺ!v i,c_irhoń_in ci,nullarda /L - iiiinri_in_uo,ićiillarcphp pe daa đc O'Ţ żyi
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PRIMARIA MUMCIPIULUI BUCUREŞ1

DirecUa de Mediu .

18. QCT 20.2

CĂTRE
P1.

Str. nr. ‚ sector 1

Referitor la adresa dvs., transmisă prin e-mail, înregistrată b P.M.B cu nr.
1663298/24.09.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 9415/25.09.2018 privind emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor siwaţi în curtea imobilului nr.
24 din str. Mańnarilor între canalele ce deservesc reţeaua de alimentare cu apă i
reţeaua de canalizare a imobilului, în conformitate cu adresa firmei de reţele de
constatare Avarii Seria AV/078, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 25.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completăńle ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritońul Municipiului Bucureti ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm:
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Curte inzobil nr. 24 str Marinarilor dreapta acces lângă canaleie de apă .şi
canalizare ale inzobilului

- 3 ex. Abies alba (brad) ® 20-25cm, h 10-12rn
Lucrările avizate se vor execu[a prin grija prin grija proprietarului legal al

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma
defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de
creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al Ĺerenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de prolecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului
Bucureti.

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

Nr. 9415 /1663298/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Ramânia



a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent imobilului nr, 24 din str. Marinarilor, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare, după remedierea avariilor apărute la reţeaua de apă-canal, primăvara —

toam.na anului 2019, respectând Angajamentul de plantare nr. 9415/1 din 08.10.2018

La fînalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din RC.G.M.B. nr.

304/2009, ambele entităţi au obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea verificării în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se

vor aplicasancţiuni conf. art, 4 din aceIai act normativ.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.0014108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucrn cu

publicul, marti între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil

însoţit de avizul Ministerului Culturii, numai dacă locaţia figurează pe lista

Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti

Defrişare — 3 ex. afectează reţele apa-nova

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M a POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Directia de Mediu

ROMANIA
l9lB 2018 $&PBAIO,:M PEUŕJÁ

- ‚ector1

Spre ştiinţă
OMNIASIG VIENNA INSURANS GROUP S.A.
Aleea Alexandru nr. 5 I, Sector 1

(B-dul Aviatorilor nr. 24, Sector 1)

Referitor la adresa reprezentantului societăţii Onmiasig, înregistrată la P.M.B
cu nr. 1640466/06.07.2012 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6150/19.07.2018,
completată cu acordul scris aI proprietarului imobilului nr, 24 din B-dul Aviatorilor,
inregistrat la P.M.B cu nr. 1660258/14.09.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.
9086/17.09.20 18 prin care se solicită erniterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent imobilului nr, 24 din B-dul
Aviatodlor, vă facem cunoscut că ta verificarea efectuată pe tcren în data de
06.08.2018, s-a inventariat urpătorul material dendrologic pentru care
conformitate cu Legca nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor'
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Norniele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul
Municipiului Bucure$i, avizăm
Toaletare:
Curte imobiż nr rUn B—dul Aviatorilor limita sžânga propiietate către imobilul nr.
5] situat peAleeaA/exandni:

- Reducerea cu maximum 1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada
imobilului învecinat (nr, 51 din Aleea Alexandm) i a cclor pendule spre curtea
proprietăţii flT, 24 din B-dul Aviatońlor, în vederea echilibrării coronamentelor i
eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii rneteo nefavorabile
i eliminarea ramudlor uscate, lîíră ii se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de ąarpante):

- I ex. Ailanthus altissirna (fals oţetar) O 35cm, h 16m
- 1 ex. Celtis australis (rnierea ursului) O 3Ocm, h 14rn
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1

la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtońul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu f afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia elirninării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija

Bd. Regiia EIabeta rw. 47, wd poşial 050013. sector 5, Bucumşti, Rom&a ľ
TeI: 0213055500 Ę
http:IMww.pmb.ro

________

_fl

Nr. 6151, 9086/1640466, 1660258/ 22, DCT 1Ü18
CĂTRE
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proprietarului legal a] terenului pe care se află arbodi, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
Precizăm că propńetarul łegal al terenuíui este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiuniłor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni confonn art 6, pct, 8 din Mexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr 304/2009.
În vederea reanalizădi cererii privind de1řiarea celor 2 ex. Thuja situaţt pe

proprietatea imobilułui din Meea Alexandru nr. 51, lawra dinspre B-dul Aviatorilor

i emiterea avizului de specialitate, proprietarul terenului (Omniasig) are în

continuare obligaţia de a se prezenta la sediul Direcţiei de Mediu din cadrul PIvm în

vederea semnării unui Angajament de plantare, în compensarea arbodlor uscaţi aflaţi

pe proprietate conform adresei Direcţiei de Mediu cu nr. 1640466/6150 /13.08.2018.
De&işarea arborilor uscaţi situaţi pe lateral imobil nr, 51 din Aleea Alexandru

fără aviz de speciaiitate atrage după sine aplicarea prevedeńlor art 2, lit, c din

H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtońul Municipiului Bucureti.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4162,4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul
Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru

cu puNicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil

însoţit de avizul Ministerului Cultuńi, întrucât locaţia figurează pe Iista
Monumentelor Istodce/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Toaletare — 2 ex.

Î,uoc,nit

Insp. Ing. Vasilica PLEŞU

-2

hzsp. Ing. Cristina ENACH

Red V.P, I 4 ex. — 11.10.2018 prezentul aviz a fost postal pe sile-uI PMB
hltp;f(n-u-w.prnb.mti»sIilulii/p,ilnar,a.JireçlIi/JirçîaInediuĺaizjrborĺinçon,ullarea izejirbori_in_consullare.php pe data de.

Bd. Regha Elabeła rv 47. cod poşlal 050013 secloc5. Sucurei, ROmŻ,n ľ
Tel 021.305.55.00 i,t 4016
h!tp.ţňvww.pmh m

DIRECTOR EXECUTIV



PRIMÂRIA M'JNICIPIULUI BUCUREŞII 4?%

Direcţiwde Met -

• ROMAN!A
-

- 1918 2W3 ÁflnÄţ)flhRĄ MPnEIJNÄ

22.OCT.201d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bloc 128B
Calea Victoriei nr.128 B, Sector 1 ‚Bucureti

Referitor la adresa dvs nr.12724127.08.2018, înregistrată b P.M.B cu nr. 1655522/29.08.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8386/30.08.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
efectuată de Asociaţia de Proprietari din Calea Victoriei nr.128 B, de emiterea avizului de specialitate
penlru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din Intrarea Amzei, Ia
verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următoru( materiaţ dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţii]or verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările ş completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaçiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc, Intrarea Amzei

- 2 ex.Ailanthus altissima(oţetar) Çä 15-25 cm1 h 10-12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamenentului în vederea evitării producerii de pagube materia]e sau accidente la condiţii meteo
nefavorabile.

-3 ex. Morus sp. (dud) 40-80 cm, h 12-18 m,reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamenentului în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Spaţiu verde spate bloc, Intrarea Amzei

-1 ex.Ailanthus altissima(oţetar) ® 25 cm, h 12 m, uscat 100 %
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58,

021/319.32.53, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
b]oca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terioriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-prirnăvară) pentru a nu Fi ufectat echi]ibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vege[aI, in compensarea arborelui prăbuit avizat pentru defrisare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

Nr.838611 655522/
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La 5naîizarea łuc-rărilor de plantare conf. art.9 aľin5 din. Anexa l la H.C.631Ľ5. m

304/2009, avei obljg4ia de a anunţa Directia de-Meďiu dia ca&uI P.M.R. îirveőerea- veüíicăňrw

teren aplantärflorîn compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni cont ast4 ďm a1aşi act

normativ.
Precizăm că administratonil legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar ap]icündu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Pentru reanalizarea i soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare pentru

lianele care afectează faţada blocului, rugăm să desemnaţi o persoană (nume/prenume/nr. de telefon

la care să poată fl contactată) care să însoţească inspectorul Direcţiei de Mediu pentru o nouă vizita în

teren în vederea stabilirii de comun acord a datelor de veriflcare pe teren. Pentru relaţii suplimentare

vă puteţi adresa la telefon 021.305.55.00/4162.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Cultudi,conform Legii

nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completările i modificările

ulterioare,pentni arborii situaţi în zonele protejate.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toalekzre —5 ex.
Defrtgzre -I ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ĺ','I

O Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
Sex.Il 2.10.2018

2018

prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
pe data de
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Nr.838811655520/ 22, UC1 ?B1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
-Doamna -

ector 1 ‚Bucuresti
-Asociaţia de Proprietari bloc 6 b
Str. Avionului nr. 9, Sector 1

Referitor Ia adresa dvs nr. 10711/24.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1655520/29.08.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.8388/30.08.20l8, prin care nc transmiteţi spre soluţionare cererea
doarnnei de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde a{erent blocului 6B din str. Avionului nr.9, la veriîtcarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următorul maţerial dendrologic pentru care, în conformiwte cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor eu modiflcările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc, dreapta alee acces

-3 ex.Tilia sp.(tei) ® 30-40 cm, h 16-18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă bloc.

- 1 ex. Aesculus hippocasanum (castan) O l5cm, h 9 m, înclinat, reducerea cu 1/3 din
înă]ţimea coronamentu]ui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabi]e
i eliminare ramuri uscaĹe.
Spaţiu verde spate bloc, stânga a]ee acces

-2 ex. Tilia sp.(tei) ® 25-30 cm, h 15 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de rarnuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,
degajare faţadă bloc.

-1 ex. Morus sp.(dud) bitulpinal ® 40-80 cm, h 12 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Seclor 1, nr. de telefon 021/319.32.58,
021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Nomiele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 b H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

Bd. Regina Eusabsta nr. 47, ccd puştal 050013. sedor 5. Bucures. flomănia I



vçgetativ a asbodior ‚ńmävara sau Íoamna), pentru a na uî afectat echiHbnifliiöiojic -ž

acestora (cu excepjiaeÎinűnMi ramuńloc useate şi1řne).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegberea execuţiei

lucrărilor, sigüranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termcn de vaI abilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleta,-e —lex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

_tşÎl *

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU
5exJl 2.10.2018

1. Oci: ZĹ:

prezantul aviz atost pcstat pe site-uI PMB
pe daia de

d. Reoina 9isabeta nr. 47. cod ooştal O513. sector 5. Bncureşti, România I i
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Nr. 8632/1657029/ 2'(‚

CĂTRE
ADMINISTRA ŢM DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă
D-na

(Str. Gala Galaction sector 1)

O Referitor la adresa dvs. nr. 11939/31.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1657029/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8632/05.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei . transmisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arbońlor situaţi în
aliniamentul străzii GaIa Galaction ‚ vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 28.09.2018, s-a inventariat nrmătoml material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle ulteńoare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alinianzeiztul străzii Gala Galaction

Lucrările se vor aplica arborilor situaţi în pastilele din aliniamentul întregii
străzi şi pe partea numerelor pare, precum şi pe partea numerelor impare, aparţinând
speciilor : Ailanthus altissima (fals oţetar); Fraxinus sp. (frasin); Tilia sp. (tei) şi
Ulmus sp. (ulrn)

- vor fi eliminate şarpantele şi ramurile uscate, frânte sau fisurate din
coronamente;

- vor fi eliminate ciotuńle de şarpante sau ramuri rezultate în urma ruperii
acestora sau a aplicării unor tăieri inadecvate realizate anteňor;

- vor fi eliminaţi lujerii Iacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi la
baza trunchiului) şi de pe şarpantele acestora;

- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu creştere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu

axul de cretere şi care, prin frecare, generează răniri ale altor ranwnkŞe pe care
le ating (fac excepţie exernplarele cu creştere fastigiată speci$ ecunPopu1us
nigra ‘Italica', Quercus robur ‘Fastigiata', etc.); Ę

r.



- vor fi îndejiăitate arpanek cu äiametre mai reăuse care dub'ieazä (pe aceeaşi

ďwecíie) samantele ce akăwiesc swuctura de bază a coroanei, cu scovul k a răű

coroana şi dea asgura o dezvoltare optim'ä a arbor&ui; -

- vor ¶i reduse ramurjte4i crensîle arbońlor careatingTaţadeIeclădiňinrre o

distanţă de maxim 1,50 metri de Ia acestea, în acest caz tăierile ńwvor vizá şarpantele

arborilor;
- în cazul arborÜor care intră în contact cu Ruxuńle de circulaţie pietonală, se

vor aplica tăieri ale ramurilor de la baza coroanei care au ca scop ridicarea

coronamentului la 2,50 metri înălţime;
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei

A/iniamentul străzii GaIa Ga/action, în drepízil imobihdui nr. 3
-1 ex. Tilia sp. (tei) ® 6Oern, hlOrn ‚ uscat 100%
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene,

astfel
- Ĺoaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toanmă-primăvară) pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru

defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lcx. arbore

tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (V trunchiului

minimum 7cm) i înălţime corespunzătoarë diametrului în funcţie de specie, în

perioada optimă de plantare toamna anului 2018/primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 alin.5 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml

P.M.B, în vederea verifieării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Precizăm că administratonil legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. l la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Referitor la

- punctul 2 din solicitarea ( privind montarea unor gărduleţe în

jurul arborilor din aliniament, administratorul legal va analiza situaţia din teren şi va

face demersurile necesare ‚ dacă acestea se impun;

I I cb. l



- puncuil 3 oiWind plarnarea de asboü Ďneń în pastMek %&k ak
aBniamentului în vederea (efaceni acesöá& s6Uc ărn administratomlui ksal al
Lerenuluí plantarea de arbod űuieri cu balot de pământ, circumferinja trundňubiide

(0 truncbiukiî rninimum 7cm) şiîn1ţîme corespunzătoare ďiametrului
îu funcţie de specie, folósind speciile predominante ale aliniamentului, în prima
perioadă optimă primăvară 2019, respectând prevederile H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrnl plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti şi anunţarea Direcţiei de Mediu în vederea
efectuării verificărilor în teren;

- punctul 4 privind aplicarea lucrărilor de întreţinere la arborii situaţi pe
propńetăţile private aducem la cunoştinţa că în conformitate cu
prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, art. 12 “ Íntreţiize,-ea spaţülor verzi se asigură de
către proprietarü şi administratorü terenurilor “; iar pentru inventarierea şi
emiterea avizului de specialitate, solicitarea trebuie să vină fie din partea
proprietarilor imobilelor, fie să existe acordul scris al acestora la solicitarea dvs.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4126, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectowl 5, în ziua de lucm cu
publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — întregnl alinianzent al străzii Gala Galaction
Defriare -lex. uscat 100%

D1REĺĽOR XECUTIV,
Sim ŕś!YJtr'NţJOPA

). BCŢ 2Ui
Red V.P. /5 ex. — 12.10.2018 prezenlul aviz a fost poslal pe siie-uI PMB
hitp:/ĺww .priih.roĺinstitutii/pńnariaĺdi rectjiidiríx da ‚ncdiufas i ‚c irhoň ncoŢ,uIIarcJas w ait'ori - n cĐIIMilIare.php pe data de

I I



o
o



CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrajiei ‚zr.4, sector I

Spre ştiinţă:
-Asociaţia de Proprietarí blocl 7A —blocl 7a@ gmail.ro
Str. George Călinescu nr. 27, sectorl
-Domnul'

‘nr. ‚ BL. ap.

Q Referitor Ia adresa dumneavoastră nr.12851/04.09.2018, înregistrată la
P.M.B cu nr.1658384/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8904/12.09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de Proprietari bloc 17 A din str. George Călinescu nr. 27, de emitere
a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul
aferent blocului ‚ la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde bloc 17A; str. George Călinescu nr. 27, Iateral stânga acces bloc,
sc. A.

- 1 ex. Ailanthus altissima(oţetar) O 4Ocm, h 16m, aflat în declin
biologic, Ia inserţie prezintă o arpantă uscată — eliminarea arpantei uscate i
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de
echilibrarea i eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

I I
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oaezarea se va executa in oer4oada Óe repaus vaet e acborkz

Ipňmävara sau toamna, pentru a nu fi a'Ťectat echilibruroiaioac äi aces

cu excepţia eiirninării ramurîruscate şi fräM
Precĺzăm ćă administratorul Iegal aI terenului este răspiinzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Referitor Ia punctul 2 din solicitarea Asociaţiei de proprietari privind
toaletarea gardului viu situat Iateral dreapta de intrarea în bloc, Ia momentul
efectuării verificărilor acesta era întreţinut corespunzător fiind toaletat.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului
să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Iariana POPA

întocmit: Inspector Vasilica PIeu
SexJl 5.09.2018

prezenlul a'iz a ĺust poslat pe siti-ul PMB
pedata de

Bd. Renina Elisabeta nr 47. d nnstal 050013. sectnr 5. Bucurest Româna I I
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1 ‚BL ‚sc. ‚ap. ‚sector

(str. C-tin Sandu Aldea nr. ‚ ap. ‚ sector 1)

Mediu
asupra

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ja P.M.B cu nr. 1659194/11.09.2018 i la Direcţia de
cu nr. 8911/12.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie
unui arbore situat în spaţiul verde aferent imobilului pr 52 din str. C-tin Sandu Aldea, vă

facem cunoscut că ]a verificarea efectuată pe teren în data de 02.10.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţii]or verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil r -‚ sir. C-tin Sandu Aldea, dreapta acces curte, lângă gardul limită de proprietate

- 1 ex. Cydonia oblonga (gutui) ţZi25cm, Li 6m - aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentului în vederea refacerii acestuia ca urmare a frângerii i prăbuii unei ramuri la condiţii
meleorologice nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia
baza acestuia (primul etaj de arpaute), curăţarea arborelui de Iianele invadatoare.

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) ® 25cm, hS m — aplicarea lucrărilor de echulibrare a
coronamenlului dezechilibrat ca urmare a frăngerii ramurilor guiuiului din vecinătate, fără a se
elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de arpante), eliminarea ramurilor
uscate i curăţarea arborelui de lianele invadatoare.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu li afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării rarnurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietawlui legal al terenului pe care se află arborii,
cu acordul celorlalţi coproprietari din imobil, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul lega! aI (erenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuliei lucrărilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Aveţi obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afiaţi, în copie, la avizierul
imobilului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea coproprietarilor de Ia celelalte apartamente.

Pentru reanalizarea i soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare pentru
exemplarul situat lângă gardul limită de proprietate este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o
expertiză a unui expert acreditat de Ministerului Dezvoltării Regionale i Administraţiei Publice
(M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul arborelui afectează structura
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de tzistenţă a gardului. Lista expeiţilor tehici ates{aţi-Bucureşti se pQate găsi pťsîte-ul

M.D.R.A.P.(www.rndrt.w/constructii/atestai-i-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

Menţionăm că pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la nr. de telefon

021.305.55.00/4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu šediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,

mansardă, aripa AngheL Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul, marti între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate

de pe raza Municipiului Bucureti
Toale(are — 2 ex.

Ütf.l,'

Intocmit
Insp. Vasilica PLEŞU

Red V.P. í4 ex. — 12.10.2018 prezenlul aviza fost poslatpe siie.uI PMB
1,1! p u/www. r n l 1' roJ i lull I/pri Injrj ‚jíd iId I i i mcd i LI/ hun in cn,i j I iawia vi ń,uň i n cn,I:u I i,,w pI1j pe daia de

DIRECTOR EXECUTIV
POPA
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Direcţia de Mediu

22. OCT. ?DId

7 POMANIA
191S-2018 ŞAPUSrOOM lI.= éuNS

Nr. 9005/9043/9917/1660057/1667590/

O Spre ştiinţă
Domnului i - -

Referitor la adresele dvs. transmise la P.M.B i înregistrate cu nr.1660057/13.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9043/14.09.2018, 9005/14.09.2018, cu completarea înregistrată la PMB cu
nr. 1667590/05.10.2018 i la DM cu nr. 9917/08.10.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate
pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.194 din Calea Victoriei întrucât afectează acoperiul
imobilului vecin de la nr.192, Ia verificarea efectuaă pe teren în data de 14.09.2018, s-a inventariat
următorul material dendro[ogic pentru care, în conforrnitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi adrninistrarea spaţiilor verzi din inĺravilanuí localităţilor, cu modiftcările i
cornpleările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizărn
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curtea imobilului nr 194 din Calea Victoriei, dreapta acces curte, la limita de proprietate cu imobilul
nr.192

- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) ® 6Ocm, h 12 m- intregul coronament al arborelui este situat pe
acoperiu1 imobilului nr. 192, (imobil vecin) existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai si provocării de accidente sau daune materiale (prin lucrări de toaleure
aplicate arborelui ar rămâne doar twnchiul astfel funcţiile flziologice ar fi afectate ducând la declinul
biologic al arborelui iar pericolul reprezentat de acesta nu ar ft înlăturat).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului /proprietawlui Iegal al Lerenului
conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căi]e de acces,
Iuúndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfei defrisarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţii]or pentru plantarea de material dendrologic
[ânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

64 Reaina Elisabeta nr. 47. cnd ncstal O5l 3. ssctor 5. flucuresti. Románia
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corespunzätoare diametnjlui în functie de specie, )‘ polňvit Protocolului-de F]antare
nr.44/02. 10.2018, încheiat cu A.D.P.Sector 1.

La rtnalizarea Iucrăriloť de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi ob1igaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din ace]aşi act
normativ.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,conform Legii
nr.422/200 1 ‚privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completările i modificările
ulterioare,pentru arborü situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişure- I cx.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector VasiIica

19.OC1 ZÚ1b
Red. P.V-5 ex./ l 1,102018
prezentul aWz a fost postat pe ste-ut PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
IOII ZOlB SĄPeÄTDnLM MPqEuŃĂ

Nr.904711 6600261 22 0(7 îoIö

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna

I ‚Bucureti

Referitor la adresa dvs nr15031/11.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1660026/13.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9047/14.09.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei ‚ de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul
străzii Mr. Stefan Sănătescu, în dreptul imobilului nr.10, Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 02.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i
completările ulterioare i H1.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de prqtecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Aviator Maior tefan Sănătescu, stânga acces imobfl

nr. 1O
-1 ex. Tilia sp.(tei) O 120 cm, hlOO cm, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de
ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija &D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58,021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2000
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

-vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna)jpentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Bd. Regiia EIabeta nr 47. po$aI 05Q013. sedor5, Bucureşti. ROm&
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrärilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 la H.C.G.M.S. nr. 304/2009.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul

Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor

lstorice,cu completările í modificările ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele

protejate.
Prezentul avíz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteríi.
Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
Sex.112.1O.20%8

•1g ocţzoio

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB -

httpilwww.pmb roľnsthulälphmadalđirectiildirectia_mediuíavizearbońjn_consuharoĺavize_arbcri_in_consultarephp. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

2 2. O CT. 201d
1910 Dla+SÂPBATOflIM MnqEu,.A

Nr.9050/1 660033/
CĂTRE,

ADMINIS TRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I
Bdul Poligraj?ei nr.4, Sector l,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari BIoc G
B-dul Dinicu Golescu nr.19, Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr.12968/11.09.2018, înregistrată P.M.B cu nr. 1660033/13.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9050/14.09.2018, prin care ne tmnsmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de Proprietari bloc G din B-duł Dinicu Golescu nr.19, de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat in spaţiul verde al blocului, la verificarea efecluată pe
teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformilate cu Legea nr.
24/2007 pńvind reglementarea şi administrarea spaçiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările ulterioare şi FLC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de prowcţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 8Ocm, h20 m, înclinat către faţada blocului, prezintă risc de
dezrădăcinare în partea opusă înclinării -reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
lucrărilor de echi(ibrare şi eţiminarea ramuńlor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau afcidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii ţeteo nefavorabile ş nu
numai.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 15 m, înclinat către bloc, prezintă risc de dezrădăcinare în
partea opusă încţinării - reducerca cu 1/3 din înăLţimea coronamentului cu aphcarea lucrărilor de
echilibrare şi e]iminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.
Spaţiul verde spate bloc

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 18 m, înclinat către aleea pietonală, prezintă risc de
dezrădăcinare În partea opusă înclinării - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de eçhilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
maleriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi nu
numai.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţizd verdefaţă bloc

-1 ciot Pwnus cerasifera (corcoduş) O 25cm, h 1,5m
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58

‚021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i. evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luűndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de

Bď Regiia EIEabela nr. 47. cod poştal 050013, sedoc5, Bucureş* Ram&ia
TeI: 021.305,55.00
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repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în oriee perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de

evenimente eu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor avizaţi pentru defdşare. conform

H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ,

circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului miuimum 7cm) i înăiţimc

corespunzătoare diametrului in fuucţie de specie, in perioada optimă de plantare, toamna anului

2018/primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obtigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

teren a planiărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act

normativ.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

xerocopie, la avizieml blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Deý'işare- 1 ex.
Toažetare —3 at

Director Executiv,

1

Întocmit Inspector Vasilica PŁflU
5ex.I1 2.10.2018

2018

Bd. Regiia EIabeta nr. 47. nd poştal 05C013 soctor5, Bucureştt Romita
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ť7:2

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lI WIBI 5ApĘÁTn:M iM'DĹUNÂ

Zi ucr 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Planiflcare, Proiectare i Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.12808/24.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.I666249/03.10.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9820/04.10.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore-1 ex.Celtis australis cu O 35-40 cm h 4-5m, situat in Parcul
Cişmigiu, în zona Foişor —Chioşc Fanfară, arbore aflat în declin biologic ce prezintă pericol de
prăbuire, fiind atacat de boli şi dăunători, în conformitate cu referatul încbeiat de către
coordonatorul Grădinii Cişmigiu ‚ arborele fiind ilustrat în fotografiile aferente anexate solicitării, vă
comunicăm

- în conformiiate cu prevederile din Legea nr 24/2007 pńvind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, eu modilicările şi completările ulterioare şi din Anexa ]
b H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe ledtoriul Municipiului
Bucureşti avizăm executarea Iucrării de defripre a arborelui ce faee obieciul prezentei cereń.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedoriÉe
şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe eare se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
IuâÂdu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea donstrucţiilor sau reţelelor aeńene din
jur.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului conform H.CG.MB. nr 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, administratorul Iegal are obli&aţia plantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ1 circumîerinţa trunchiului de 20-28cm (Otrunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perimetnil
Parcului “Grădina Cişmigiu" ‚ în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara
anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii
- informarea cetăţeni]or cu privire ]a arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor

informaţii fie pe pagina oflcială de intemet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi, fie pe pagina
oficială de inierne a primăriei de sector, în funcţie de posibilităçile informatice şi de decizia tiecărei
instituţii;

- informarea cetăţeniíor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu precizarea
datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa. ţinându-se cont de zona de
acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin pub]icarea acestor informaţii pe pagina oflcială de internet a
primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre
datele transmise şi realitatea din teren. va fi considerală inten'cnţie asupra arborelui Mră aviz de

Nr. 9820/1666249!
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specialitate, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi
sanc;ionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. rw. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
l 14/30.06.2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi i este valabil însoţit de avizul
Ministerului Culturii. întrucât Parcul Grădina Cimigiu figurează pe lista Monumentelor Istorice de
pe raza Municipiului Bucureşti

DeJHşare — 1 ex.

lg, 2Ü)

Intocmit: Insp. Vasilica PLEŞU
4ex.I 16.10.2018

Director Executiv,
s

D

prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd, Regkia EIabeta nr. 47, &d poştal 050013, sector5, Bucumşli, Romia

Te!:021305.5500 hŁ 4016
htlpiMwt.pnb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1•;'%..;.:.:.
Direcţia de Mediu

ROMANIA
flIS-2016 I sÄa3,nQiM bJPCr1JN

01. NOV. 7018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. BB, sector 1

Spre ştiinţă:
- Ministerul Finanţelor Publice
B-dul Libertăţii nr 16, sector 5

Referitor Ia e-mailul M.F.P., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1672494/18.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10429/22.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în platbanda de aliniament a Bulevardului Libertăţii Ia nr.
16, în faţa Ministerului Finanţelor Publice, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 01.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Tóaletare:
Platbanda de aliniament a Bulevardului Libertăţii Ia nr. 16, în fata Ministerului
Finanţelor Publice:
-16 ex. Tilia sp. (tei) O 20 - 40 cm, h 8 - 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 9 m - uscat 50% - platbanda din dreapta - reducerea cu 1/2
a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin ornamental) O 20 cm, h 3 m - tăieri de formare coronament
- 16 ex. Quercus sp. (stejar) O 15 - 30 cm, h B - 10 m - reducerea cu maxim 1,5 m din
Iungimea ramurflorpendule spre trotuar, parcare, în vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

Bd. Pegina Elisabeta nr 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TetO2I.305.55.00
hflpiĺwww.pmb.ro

Nr. 10429/1672494!



Menţionăm că în plantaţia de gard viu ce mărginete platbanda de aliniament
au fost inventariate tufe de arbuti Iipsă pentru care aveţi următoarele obligaţii:

1. completarea acestora, în primăvara anului 2019, prin plantare de tufe de arbuti
tineri cu balot de pământ;

2. acoperire platbandei de aliniament administrată de dvs. cu gazon conform arŁl,
aliniatul a — H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,
evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora(cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 34 ex. arbori

Întocmit,
Insp. Fiorentina - Mk&a PQPESCU/6 ex,iOl .1 l 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:ů/wjwpmb.roíinstitutii/primari&direçtii/directia mediuĺavize arbcri in consullare/avize arbori in consultarephp), pe data de

64 Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal 0Ş13. şoclor5 Bucureşti. Rcmânia

TsI: 021.30555.00 int. 4016
http://w,wpmbro
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA



PRIMÄRIA MŔMĚIC1PIULŁR BUOJREŞT1

Direcţia de Međîu - .

ROMANIA
19182018) SÁPOÁIDWM i!P0ELţNÂ

Q%NÜV 2018
Nr.7857,9467,9880/1 651529,1663894,1666837!

CATRE
Doamna I

-

_tJLL

Str. ( nr. Sector 1

Spre ştiinţă
Administraţia Domeniuiui Pubiic Sector 1

— B-dul Poligrafiei Nr.4

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1651529/12.09.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.7857/14.08.2018, cu completarea înregistrată la PMB cu nr.1663894/25.09.2018 şi la
DM cu nr.9467/26.09.2018, adresa ADPSI nr.13655/02.l0.2018, înregistrată la PMB cu
nr.1666837/04.10.2018 i la DM cu nr. 9880/05.10.2018 prin care ne transmite solicitare dvs.,de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr. 3
din str. George Brătianu, proprietatea dvs. ‚ la verificarea efectuată pe teren s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normełe de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Curte inzobil ‚zr.3, str. Gheorghe Brăíianu, lângă gard spre ĺroĺziar

- l ex. Acer sp.(arţar) ś2i 4Ocm, h 14m- uscat 100%, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile ş nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului pe care se află arborele,
conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deeriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor
aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantürii a lex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum lcm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, primăvara anului
2019, conform Angajarnentului de Plantare nr.7857/9467/l/17i0.2018.

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

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sector 5. Bucureşti, flomânia
TeI: 021.305,55.00
hUpJ/w,.pmb.ro



?:rrCáŻtn cä proptietarui legal aI lerenuíui este räspunźător őe supnvcgiierea cxcś
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a täieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pci, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministewl Cuhurii,conform Legii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completările i modificările
ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- lex. —uscat lOO%

Director Exeçutiv,
Simonaývăřiana POPA

ĺntocmit: Inspector VasiIicqLEU

Red. PV-5 ex.I 17lO.2ol8prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data do

cod poşlal 050013, sector 5, Bucoreşti, România

hUpi/waw.pmb.rc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCĹREŞ11

Direcţia de Mediu
POMANIA

I sÁseÂroru iJELPIÁ

Nr.9037,9412,9868,9994,10002/1660071,1662952,1667082,1668194,1668171/ O

CĂTRĘ
Domnul

Str. r nr, L Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1660071/13.09.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9037/14.09.2018 cu completările înregisrrate Ia PMB cu nr.1662952/24.09.2018,
1667082/04.10.2018, l668194i09.i0.2018j668171/09.lO.2018 i la DM cu nr. 9412/25.09.2018,
9868/05.10.2018, 9994110.l0.20I8, 10002/10.10.2018, prin care solichaţi emiterea avizului de
specialitate pen(ru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curlea imobilului din str.
oimu1ui, la verificarea efectuată pe teren în data de 02.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui localiiăţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizüm:
Toaletare:
Curte inzobil ‚zr.49bis, acces sânga lângă gard ‚ la linnťa de proprietcue str. 9oinzidzn

- 2ex. Robinja sp. (salcâm) Ç3 30-60m, h 14-16m de - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echitibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frangerea şi prăbuşirea de ramuri
Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai ‚ degajare cabluri

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se află
arborii, evacuându-se masa łemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

O vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afecat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respeaarea prevederilor avizului
şi a tehnologici de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are tcrmen de valabilitate 2 ani de Ia data erniĹerii.
Toczleíare — 2at

Đirector Executiv,
Simona-IvţĄĺäna POPA

ĺiŤíJ Intocmit: Insp. Vasilica PLEŞU
4exJ18.10.2

prezenlul aviz a fost po t pe ite-ul PMB
hupJ/wwwpnih.w/insnttiiĺ viIs)utWdireciiifdiwctia_IIIcdi&avizearbońJą_consullarc/avize_artodjn_consultarephp, pe data de

< .7"t

______ ___ ____
___ ____ ___

-

Bd. Regina Etsabeta nr. 47, cnd poştal 05m13, sector 5, SucumşU, R@tănia /
TeI: 021 3055500 e
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PRIMÄRIA MUN1CIPIULIH BUcUREŞ1J

Divecţia de Mediu

Nr. 9087/1660287/

CĂ TRĘ
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă,
Doamnei
Str. - ‚. ir ‚ sectorl

Referitor Ia adresa doamnei - înregistrată Ia P.MB eu nr. 1660287/14.09.2018,
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9087/17.09.2018, prin care solicitä emiterea avizului de specialitate
penĹru intervenţia asupra a 2 arbori siwaţi în aliniarnentul srăzii Virgil Pleoianu, în dreptul
imobilului nr. 71, sector 1, la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate eu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, modiflcată şi completată
cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor strada)e din caűrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Toaletare
Aliniamentul străzii Virgil Pleoianu ‚ dreapta acces imobil nr.71

-lex. Fraxinus sp.(frasin) 60crn,h12m-aflat în declin biologic, prezintă arpante i ramuri
uscate, reducerea eu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de. echiiibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare şi scoaterea rădiícinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniamentul străzii Virgil Pleoianu ‚stânga acces imobil nr.7 1

-lex.Tilia sp.(tei) ®6Ocm,hl6m, afla[ în declin biologic, prezintă scorburi profunde la bază,
lipsă cilindru centraĘ existănd pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorbile I nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietawlui legal al terenului pe
care se află arborii conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu]ui Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloea căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfcl

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe (eritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-pi]măvară) pentru a nu fi afectat echilibrnl biologic al acestora
(cu excepţia eliniinării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoatere rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrotogic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentm defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circurnferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie ( primăvaral toamna anului 2019) în vederea

Bď Aegina Eľisabela nr 47, pcştal O513. sedor5, Bucureşli. Románia /
T&:021.3O5.55OO
hup]/wwwpmbm

Itn_I. 001
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comperaňi aWçűamenţuui, cu respectarea preveőeiilov WC.GMB. nr. U4fl01 L pń*iw

ameaajarea i întreţinerea alveolelor stradak din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul

Bucuresti.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 H5 din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în

teren a plantări[or în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi

act normativ.
Precizäm că administratorul ]egal a] terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunuriLor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederi[or avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare-lex.
Defrişare- ]ex. aJlat în clec/iiz biologic.

Director Executiv,
Simona-Maijana POPA

L I
Intocmit: Insp. Vasilica PLEŞU

Eex.I 19.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe dala de

BdReginaEIsabeanr47, ccd poşaJ 05C013, sector5. Bucureş, Româflîa

hUpl/wwwpmbro I



PRIMĂRIA MUNICPIULUI BUcUREŞ1I Ą ę?.:t*ţ

Direcţia de Mediu
POMANIA
igis 2018 ISEÁi)0;t.

01, NUy 1O;

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdui Poligrafiei nr.4 Sector 1Bucurestî
Spre tflnţă
Asociaţia de proprietari bloc 13
Str. Feleacului nr. 21-23, sector 1

Referitor la adresa Asociaţiei de Proprietari blocł3, str Feleacului nr. 21-23,sector 1,
înregistrată la P.M.B cu nr.1661658/19.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9219/20.09.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 3 arbori situaţi în jurul
blocului, la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bIocl3,lateral síânga bloc, str Feleacului nr2J-23

- 1 ex.Pwnus armenjaca (cais) ® 2Ocm, h 6m- uscat 90%, prezintă scorburi la bază şi
ciuperci saproflte, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Lateral stânga bloc 13. str Feleacului nr.21-23

-1 ei Fraxinus sp.(frasin) O 2Ocm, h 8m- crescut în aleea de siguranţă a blocului, înclinat
spre carosabil, fără a avea spaţiu optim de nutriţie ‚ existând pericolul prăbuirii prin dezrădăcinare în
partea opusă înclinării la condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai i producerii de daune sau
accidente.

-1 ex.Gleditsia sp.(glădiţa) O 2Ocm, h 12m- crescut în aleea de siguranţă a blocului, înclinat
spre carosabil, rară a avea spaţiu opum de nutriţie, existând perico)ul prăbuşirii prin dezrădăcinare în
partea opusă înclinării la condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai ş producerii de daune sau
accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/ 319.32.58;
021/319.32.53, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriuL Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentm a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defrisarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l3ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

•44Ą
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• corespimzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada opümă de plantare primăvara

/toamna anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 C in Anexa l la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din Larul P.M.B, in vederea verificării în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art.4 din acelaşi act

normativ.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. l ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI atişeze, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Defrişare-3a

Director Executiv,
Simona-Ma iana POPA

Întocmit Inspector Vasilica PLESU

24.ücr 20ĺ8
Red. P.V-5 xJ 19102018
prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB

pe daža de
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Direcţia Ő&Mediu.
POMANIA
lglO 7rn &APEKTOnIrĄ ĺMpEuNa

Nr.9223116618691 Oy
‘8CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre tUnă
Doamnat...

—

nr. bL ap. sectorj

Referitor Ia adresa doamnei - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1661869/19.092018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9223/2009.2018 prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în str. Constantin Stere nr56A, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 16.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privhid
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Lateral dreapta imobil nr56A, str Constantin Stere (în spatele blocului 11 din

b-dul Ion Mihalache nr.321) -zona garaje
- 1 extatalpa sp(catalpa) O 40m, h 16m- aflat în declin biologic,

O dezrădăcinat în partea opusă înclinării, se sprijină pe garaj, prezintă fisuri i
scorbură pe trunchi, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile ş nu numai şÍ producerii de accidente sau daune materiale

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defrisarea I scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrięare, conform FĹ&&M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

Bd. flena Esabeta nr 47. cod ştaI O13. sedar5, Bucum. Rnmânla
TeI: 021305.55.00
httpiAww.pmb.ro



Bex; arbori tineri cu balot đe pămint, circumfeńnţa trunchiuM de

20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în perioada ontimă de plantare, primăvara

!toamna anului 2019, în vederea completării aiiniamentului, cu respectarea

prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obHgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnofogiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Defrişare- lex. aflat în declin biologic.

Director Executiv,
Simona-Maţiána POPA

Întocmit: Inspector VâiIic3LEW

2&OCI 1lí

Red. PV.-5exJ19. 10.201 Hprezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe da!a de

Bd. flegina Elisabeţa nr 47, cod poştal 050013. sectnr 5. Bucureşli, RDmânia

Tel: 021.3055500 int 4016
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1

Spre ştiinţă
Doamna: -

Str E sector 1

C Referitor Ia adresa dvs. nr.14982/14.092018 înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1661865/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9224/20.09.2018, prin
care ne transmiteţi spre soiuţionare cererea doamnei -

- - -

de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul străzii Sfânta Maria nr. 18, Ia veríficarea efectuată pe teren în
data de 16.10.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniamentul străzii Sfânta Maria, dreapta acces imobil nr 18C - 1 ex.Tilia sp. (tei) O 8Ocm, h 15 m, în declin biolog(c, prezintă scorbură

profundă pe trunchi prin care se observă Iipsa cilindrului central, atac de boli
i dăunători, existând pericolul prăbuęirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile
i nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de te)efon 021/
319.32.58; 021/319.32.53, conform prevederiIor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor
din jur i a reţeielor aeri9ne, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor
se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i
crearea condiţfllor pentru p!antarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regna EUsabe%a nr. 47, cnd po$a Q51 3, sdor 5, Bucurei, România
TeI: 021305.55.00
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Pentru refacerea fondu1u vegetal, in compensarea arborelúi avit
pentru deIriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantărfl a

6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-

28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i în!time corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în perioada optiniă de plantare ‚ primăvara

anului 2019, toamna anu(ui 2019, în vederea completării aüniamentului, cu

respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor strada)e din cadru) plantaţiiior de aiiniament din

Municipiul Bucureti.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din

cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnoíogiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare- lex.aflat în declin biologic.

PA

2.DCT.'L8

ĺntocmit: lnspector Vas»EU

Red. P.V.-5 cxi 18.10.2018
prezentul aviz a Íost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad puştal 050013, sedars. Bucureşti, Rcmánia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
hltpJ/www.pmb.ro

Director Executiv,
Simona-I
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Diťecţia đe Mediu .
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POMANIA
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Nr. 9225/1661864
01, Woy 20;8

CĂTRE
ADMIN1STRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I

B-du1 Poligrafiei nr 4, sector 1

Spre ştiinţă
Domnul

(Str. Daniel Rosenthal, Str. Amiral Bălescu sector 1)

Referilor Ia adresa dvs. nr.14802/14.09.20l8, inregistrată la P.M.B cu
nr.166l864/l9.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9225/20.09.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea domnului - lransmisă prin e-mail, privind emherea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul străzii Daniel Rosenthal i str.
Amiral Bălescu, vă faceni cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglemenrarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Alinianzentul s!răzU Dan iel Rosenthal si ahnknnentul străzii AnÝraI Bčdescu

Lucrările se vor aplica arborilor situaţi în pastilele din aliniamentul întregii străzi şi pe partea
numerelor pare, precum şi pe partea numerelor impare, aparţinând speciilor Acer sp.(acer);
Fraxinus sp. (frasin); Tilia sp. (tei) şi Plopus sp.(plop) ‚ Aesculus sp. (castan):

—

- vor fi eliminate şarpantele şi ramurile uscate, frânte sau fisurate din coronamente;
- vor fi eliminate ciolurile de şarpanle sau ramuri rezultate în urma ruperii acestora sau a

aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi eliminaţi lujerü lacomi de pe trunchiul arbońlor (inclusiv cei situaţi la baza

tmnchiului) şi de pe şarpantele acestora;
- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu creşiere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu axul de

creştere şi care, prin frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care le ating (fac excepţie
exemplurele cu creştere fasligiată specifică precum Populus nigra ‘Italica', Quercus robur
Fastigiata', etc.);

- vor fi îndepărtate sarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeaşi direcţie)
şarpantele ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări coroana şi de a asigura o
dezvoltare optimă a arborelui;

- vor fi reduse ramurile şi crengile arborilor care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de
młxim 1,50 metri de la acestea, în acest caz tăierile nu vor viza şarpantele arborilor;

Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal O513, sedor5, Bucureş, România
TeI:021305.55.OO I ]3httpiiwww.pmbso I
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- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie. pieonală, se vor aplica

tăieri ale ramurilor de ła baza coroanei care au ca scop ridicarea coronamentului la 2,50 metri

înălţime;
Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzaror de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. l b H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Lucrările de toaleĹare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor, în perioada (toamnă-primăvară) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora ‚cu excepţia eliminärii ramurilor uscate, operaţiune ce se poate

executa în orice perioadă a anului, prin grija A.D.P. sector 1, nr. de tclefon tel. 021/319.32.58,

021/319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a acçidenrelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legai al terenului este răspunzăror de siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,

respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministeru] Culturii,conform Legii

nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor fstorice,cu completările i modiflcările

ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalewre — întregul ažinianzent al străzii Daniel Roseuthal .yi străzii Amirał Bälescu

Întoc,nit
Insp. VasUica PLEŞU

2&Ocniŕ

Red v.P. /5 ex. — 19.10.2018 prezcntul aviz a íns, poslal pc sile-ui PNIB
hIIpJfw „„ pinb rolin I i nli i/pń I l J i retI i /di nt I .‚. cdi uia - j,hon — n _con çu) lare/avi ‚e arhţ'ri — n _euIbu l Iarc php . pe data de
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tirecţia de Mediu

ROMANIA
os2D1BjABÄ1onLM MPnEUNL

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre tünţă
Asociaţia de proprietari bloc 6
Calea Grivitei nr.224, Sectorl

Referitor la adresa dvs. nr.15219/19.09.2018 înregistrată la P.M.B cu nr.1663807/25.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9463/26.09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari bloc 6 din Calea Griviţei nr.224, de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în dreptul scării C, Ia verificarea efectuată pe teren ‚ în data de
16.10.2018, s-a inventariat următorul material dendro]ogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor veni din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiftcările i compleările ulteńoare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţii]or veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc 6, dreapta acces sc. C Calea Griviţei nr.224

- l ex.Tila sp. (tei) ® 40m, h 14 m- uscat l00%, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteoro[ogice nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/ 319.32.58;
021/319.32.53, conform prevederiior Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deeriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea produceňi de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic (ânăr.

Pentru refacerea fondului vegeta], în compensarea arborelui uscat avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a ĺex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimä de plantare ‚ primăvara
/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 b H.C.G.M.B. nr.
301/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil P.M.B, in vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare. b caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47, ccd pcşaI O5 l 3, seclor 5, Bucureş. Româna 4$
TeI: 0213055500
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în

xerocopie, la avizierul b]ocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la ďata emiterii.
Def,-işare- ]ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

‚;tĹ\\ ţ
/f%\

2.
‚ VIiD3LO

Întocmit: Inspector VaaPLEU

24.OcflDij
Red. P.V-5ex.j19lO.2018
prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

pe data de

cod peştal 05co13. seor5, Bucureşt, România

http:i/wwwpmb.ro
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Nr. 956011664079/
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CĂTR E,
Ađministratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4,Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri — Calea Griviţei nr 202,Sector 1
- Doamnei a -Str. ‘ - nr. bI. ‚ ap.C Sectorl, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei - înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664079/26.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9560/27.09.2018, prin
care soiicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat Iângă Iocui de veci figura lbis, pe care îI deţine în
cimitirui Sfânta Vineri -cf. Certificatului de Mostenitor r ‚Ia
verificarea efectuată pe teren ín data de 16.10.2018, a fost inventariat
următorul materiai dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
IocalităţHor cu modificarile şi compietarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrisare si scoaterea rădăcinilor:O Figur1 bi, în dreptul iocului

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 8Ocm, h 15m afiat în deciin bioiogic, prezintă
scorbură profundă Ia bază i pe trunchi, iipsă cilindru central, existând pericolui
prăbuirii la condiţii meteo nefavorabfle i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietaruiui
Iegal ai terenului pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumenteior funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
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corespunzătoare diametruluiîn funcţie de spetie, în Cimitirul Sfânta

Vineri, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anuIui2OlQ, toamna

anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia

HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mecu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz

contrar se vor apUca sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrŕşare-1 ex. aflat în declin biologic.

Director Executiv,
Simo PA

Întocmit Insp Vasilica PLEŞU
5 ex.I1 8.190.2018

2&017 ?ŚH2

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data do
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PRIMĂRIA MUNCIPIULUIBUCUREŞfl

Direcţia de Mediu
POMANIA

Nr.9667,1 O335í1665043í1671394í V4'gv Ę0/5

CĂTRE,
-Doamna I

Str.C
- nr. Sector 1

-Domnul — -

Str. -
.sectorlł

-Doamna -

Str. - nr' sectorl

G
Referitor Ia adresa doamnei - - - înregistrată Ia

P.MB cu nr.1665043/2&09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9667/01.10.2018 cu completarea înregistrată Ia PMB cu
nr.1671394/17.102018 i Ia DM cu nr. 10335/18.10.2018, prin care solicitată
aviz de specialitate pentru 2 arbori situat în curtea imobilului nr.78 din str.
Popa Savu, Ia verificarea efectuată pe teren,în data de 16.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor,republicată, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:

O Curte imobU nr 78 spaÇiu verde Iatertal dreapta clădire ‚str. Popa Savu
-2 ex. Populus sp.(plop) O 80-l2Ocm, h20-22m, reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile şÍ nu numai ‚specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarilor Iegali aI terenului
pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
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(primăara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânt)

Precizăm că proprietarii Iegali a tcniului sunt răspunzători de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor
Istorice,cu completările i modificărilë ulterioare,pentru arborii situaţi în zonele
protejate.

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

Director Executiv,
Simona- na POPA

Întocmit
Insp. Vasilica Plesu

2&JCT

Red. P.VJ 6 ex. 18.10.2018 prezentul aviz a fcst pastat pe ste-ul PMB
pe data de
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Direcţ]a de Mediu -

ROMANIA1-- l fllĄ l! ZflÄW;LĄ lMEuNÄ

Nr.9709116656111 1

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4,Bucuresti

Spre ştiinţă:
l

- Cimitirul Sfânta Vineri — Calea Griviţei nr 202,Seetor 1
- Doamnei -- —Str. - - -J i nr
Sector Bucuresti

Referitor Ia adresa doamn
- - înregistrată Ia

P.M.B cu nr.1665611/O1.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9709/02.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat Iângă Iocul de veci - pe
care îI deţine fiica sa, doamna ‚ în cimitirul Sfânta Vineri,
-cf, Act de Concesiune, 14.10.2013, Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 16.10.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
á spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrisare si scoaterea rădăcinilor:

O Figur11, n dreptul locurilor (
- 1 ex. Morus sp.(dud) O 6Ocm, h lOm ‚ uscat 100%, trunchiul i

coronamentul fiind acoperit de Iiane, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteo nefavorabile ş nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborü (ACCU), conform H&G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot đe pământ, cu circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

Bd. flegina 9isabsta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti. România
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corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul Sfänta
Vineri, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului2Ol9, toamna
anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Frezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-1 ex. uscat 100%

Director
Si

Întocmit: Insp Vasilica PLEŞU
5
ex.Ils4tl8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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rDirecUa de1Ieďiu ..

ROMANIA
IlS 2?O!SĂflBÄ1OrnM IMPPEUNÁ

Nr. 8092, 10250/1653003, 1670204/ 05. WUV. 101a

CĂTRE
D1.

Spre ştiinţă
Administratia Đomeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector l

(Str. ‚ ap. ‚ sector 1)

Referitor la adresa A.D.P. sector 1, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653003/21.08.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 8092/22.08.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate privind intervenţia asupra unui arbore situat
în curtea imobilului nr. 30 din str. Roma, precum i la adresa dvs., înregistrată la
P.M.B cu nr. 1670204/15.10.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 10250/16.10.2018
prin care completaţi documentaţia cu dovada deţineńi proprietăţii, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventańat următorul
material dendrologic pentru care în confonTiitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i adnńnistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările ş completăńle ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtońul Municipiului Bucureti, avizăm:
Defrisare cu scoatcrca rădăcinilor:
Curtea imobilului nr. 30, stânga acces ‚Unuta proprietăţii dinspre imobilul nr. 32

- l ex. Prunus avium (cire) Çi 2Ocm, h 8-lOm, cu scorbură deschisă pe trunchi,
prin care se poate observa lipsa cilindrului central, înclinat 35° către clădirea
imobilului, în pericol de prăbuire la condiţiinieteorologice nefavorabile ş nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lenmoasă rezultată în urma defrisării, pentru
a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constrncţiilor din jur ş a reţelelor aeńene, precum i de creare a
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarnl legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respec[area avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierflor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poşlal 050013, sector 5, Bucureşt, Romănia
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obligaţia plantării
a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent imobilului de la nr. 30 din strada Roma, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toanma anului 2019, respectând Angajamentul de plantare nr. 8092,
10250/1 din 19.10.2018.

La ünalizarea lucrăńlor de plantare 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
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelasi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Markzna POPA

flIU.9a \
k VI13jj t)n

d I

%mit
hzspą$&istina ENA CHE

Red EC. / 4 ex. — 23.10.2018 prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
hIrp:/h .pribin/iniitutii/pńniańaĺttiwnii/direnja sscdiuhtvi,.cjirboii _in_con8uItare/a\ize_ali,ori .Jfl.coiistiltawpb1i pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cud poştal 0513. sectcr5, Bucureşti, flcmănŕa
ŢeI: 021.305.55.00 int 4016
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i;ţr'.?
Direcţia de Mediu :•

POMANIA
l9I8 ?OIB SÄfl9Ă1,LĄ iL'ţflA

Nr. 9518/1663775 (6095/1640293) 05. NOV. ?Jld

CĂT

QrauIr - sat - ‚str.. ir.
(adresă de corespondenţă. 9

E-maiI:

(str. sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640293/05.07.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 6095/06.07.2018, completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr
1663775/25.09.2018 si Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9518/26.09.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore aparţinând speciei Morus (dus), situat în
curtea imobilului .‚

proprietate privată a din str.
Nicolae Iorga nr. 12k sector 1, imobil clasat ca monument istoric, întrucât afectează
structura de rezistenţă a acestuia i prezintă pericol de dezrădăcinare, vă facem cunoscut
următoarele:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente la dosar:
- cerere
- duplicat Contract de vânzare autentificat sub nr.
- Ordinul nr. privind clasarea în Lista Monumentelor lstorice,

grupa. BTM a imobilului . ‚ ‚ sect. 1
- foto arböre

2. A verificării în teren în data de 11.07.2018

3. A analizării documentaţiei în cadrul şedinţei din 17.10.2018 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu]ui Bucureşť, se
avizează:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI str. Nico!ae Iorga nr. • sector 1:

1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m, bitulpinal sttuat la cca. 60-7Ocm de clădire
inclinat Ia 35-40' spre carosabil — risc de dezrădăcinare i prăbuire cu afectarea zidului
clădiri L

Lucrarea de defrişare cu extragerea rădăcinilor se va executa, prin
proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuindu-se masa Iemnoasă,

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050313, sector 5. 0uçureş. România
T&: 021305.55.00
http://www.pmb.ro
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luändu-se mäsuń.de prevenire a acďldentelor sau a deteńoräŕii constmcţiilor din iur şi a

reţelelor aeriene. -

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executărfl lucrărilor şi de respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărH, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform arŁ6 alin, B din H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art. 7, pct. 2 din H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantărÍi 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

funcţie de specie, în curtea imobilului nri. din str. Nicolae Iorga, în perioada optimă de

plantare din primăvara - toamna anului 2019, conform Angajamentului de plantare nr.

951811663775(6095/1640293)!22.10.2018
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilítate 2 ani de Ia data emiterii

Defrişare: 1 ex. arbore care afectează structura de rezistenţă

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simon

!ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red:T814 cx122. 10.2018- prezentul aviz a fos( pestat pe site-ut PMB
• pe data de:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Sucureşu, Românta
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PRIMĂRIAMUMCIPIULUI BUCUREiii %4
Direcţia de Mediu ‘.. •-

.

ROMANIA
l9Ą ?rn i sAsÂT:M lI,•UÇEUN&

CĂTRE
S.C. S.R.L.
SĹr. - nr. ‚Loc. ‚jud

(Str. ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1652281/20.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8031/21.08.2018, prin'l1icitaţi erniterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore în declin biologic situat pe limita de
proprietate a imobilului nr. 15 din str. Petru Rareş, proprietate privată conform
Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. ‚ vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi adniinistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiłor, cu modiflcările şi
completările ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Limita proprietăţii către st; Petru Rareş ‚ dreapta acces pmprietate:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 8Ocm, h 12ń, înclinat aproximativ 15° către carosabilul
str Petru Rareş, cu scorbură deschisă pe lungimea trunchiului, trunchi pe care se pot
observa galeńile de acarieni, cilindrul central putred, în pericol de frângere şi
prăbuşire la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru
a nu bloca căile de circulaţie auto şi pietonale şi se vor lua măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum şi de
crcare a condiţülor necesare plantării de rnaterial dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarnl legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
conrrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pen[m defrişare, aveţi obligaţia plantării

a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în spaţiuĺ verde aferent proprietăţii din str. Petru Rareş nr. 15, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiń şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din primăvara anului 2019 — toamna anului 2019, respectând Angajamentul

de plantare nr. 8031/1 din 23.10.2018
La finalizarea lucrărilor de plantare 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

verificării în teren a plantădlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B eu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de Iucru cu
publicul, marţi între orele 9-13.

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

\j(íocmit
InspŞťgrCristina ENACHE

j OlNo )ë

Red EC, 3 . — 23.10.2018 prvzentul aviz a fost postat pe sitc-uI PMB
h n p :!/w t t .w/insl i tuti Ýpn nań aJ rcct' i/j i rccti n cđi w i ‚c uFu n — i ncoiiç u l Iar&a' ze aibuń n _con %ąlIidrc - ph p . pe data de

/
wi%154,
‘tŞ

UKAS

aal.aaI, 001

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Esabeta nr 47. cod çoştal O513. sedor 5, Bucureşd, flcmán

Tet 021.205.5500 int 4016

hltpilwww.pmb,w
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Direcţia de Mediu -

POMANIA
flS 2OISISÁPBÄmPIM

05. NÜV 2018

CĂTR E,
C..N.G Pro -Business Management SRL

B-dul Banu Manta nr.25, sector 1
Spre ştiinţă:
Doamna

- - -

Referitor Ia adresa dvs. înregístrată Ia P.M.B cu nr.1661996!20.09.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.9287/21.09.2018 prin care solicitaţi emiterea

O
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În curtea
imobilului nr.25 din B-dul Banu Manta, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 02.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, În
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr.25, B-dul Banu Manta, dreapta acces curte

-lex.TiIia sp. (tei) O 80m, h 18m — reducerea cu 1/3 din Înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi e]iminarea
ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile

nu numai, degajare imobil vecin.
- 1 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) O 80m, h 18m — reducerea cu 112

din Înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui
şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile i nu numai, degajare imobfl vecin.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

toaletarea se va executa În perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Bd. Rena EĽsateta nr.47ccdpoştalO5col3. sedar5, EUCureŞt. Romănia
-- —

St -

Ţeł;021,2O5S5OO
httpiĺwww.pmbm
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuni(or, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că avizul de specialitate pentru defriarea nucilor se
eliberează de către Direcţia pentru Agricu(tură a Municípiului Bucureti cu

sediul în os Olteniţei nr 35-37, Clădirea ANIT, parter, camera 10, sector 4.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare — 2ex.

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
4ex./23.)8

plľrnn!ul aviz a fosI poslaI pc siic-ul PNIB
htipJAw pnibruhntituiiiJprini:ińaJIi rcciii/JiniiajiwduIai,c_arbnń_in_consuIiaiv/avizc.a tnń_in.scu'uIiart.php. pc dan dc

Bd. Rena EBsateta nr 47. ccd poştai 05C013. sedcr 5. Bucure. Român

TeI: 021.305S5COinŁ 4016
httpJiwvnv.pmb.ra

.so,. so lI 00'

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

i SAOÁTOIU IMCEUMA

05, ?VY ?úĺd

CĂTRE,
AMBASADA MARII BmTANII
Str. Jules Michclet nr. 24, sector 1

Spre $iinţă
Doamna

-

Referilor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1663291/24.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9416/25.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea Ambasadei Marii Britanii din str. Jules Michelet nr.24, ]a verificarea
efectuată pe ceren, în data de 09.10.2018, s-a inventarial urmăiowl maerial dendrologic pentru care1
în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privinđ Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare;
Curte wnbczsadă, sht Jules Michelet nr.24, lângă club

-1 ex.A cer sp. (arţar) Ç3 l.4m, h 20m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.
Curre auzbasadä, str. Jzdes Miclzelet nr.24,hztrare Politic, Vize

- 1 ex.Platanus sp.(platan) 02m, h 24m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronarnentului cu
aplicarea lucrărilor de echi]ibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube maleriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.
Curre ambasadă, s!r. ]ules Pvuichelet ‚z,24, in spate, clădirea principală

-lex.Morus sp. (dud) O 60m, h 16m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruĺuiiproprietarului lega al terenului pe
case se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu Fi afecrat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Bd. flena Esabeta nr 47, cod pcştal 0513, sedor5, Bucureş, Pnânia
Tel: 02130555.00
hUpJJwwwpmbw

Nr. 1663291/9416/



Menţionăm că pentru arborii situaţi pe proprietăţile vecine, la limita de proprietate cu

imobilul nr.24 i care pot afecta curtea ambasadei ‚este nevoie de acordul proprietarilor pentru

toaletarea arborilor sau de o solicitare din partea acestora în acest sens.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,conform Legii

nr.422/200 t, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completările i modificăriie

uherioare,peniru arborii situaţi în zonele protejate.
Prezentul aviz are termen de valabi]itate 2 aiii de Ia data emiterii.

Toaletw-e — 3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

( t)
\ o *JJ

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
4ex,/23j0.20j8

024'oy

pitzentul aviz i fnsi postat pe site-uł PNIB
pe đata de

Bd. R;na EĘsabeta nr.47, cod pcştal O513, sedar 5. Oucureş!i. Rcmâna

hnpJ/w-v.pmbro %%__3Ş
sa 001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
191D 2J8 I 5AtAATCPIM iMPnEUN

Nr.7860,9763/ 1651513116658771 05. NOV iJşa

CĂTRE,
S. C. ROMEXPO S.A
B-dul Expoziţiei nr. 4, sector ‘1

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1651513/13.08.2018 şi Ia Direcţia deMediu cu nr.7860/14.08.2018.2018 ‚ cu completarea inregistrată la P.M.B cu nr.1665877/02.I0.2018şi la Direcţia de Mediu cu nr.9763/03.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitatepentru intervenţia asupra arborilor situaţi în B-dul Mărăşti nr.65-67, sectorl, în incinta Romexpo, laverificarea efectuată pe teren, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, inconformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi dinintravilanul localităţilor cu modiťicarile şi complelarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresi, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde, latură N-E ‚ pavilion B2

-I ex. Robinia sp.(salcâm) 0 6Ocm, h16- reducerea cu 1/2 din înălţimea eoronamentului cuaplicarea Iuerărilor de echiibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau aecidentepdui frîngerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.
-1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 óOcm, h16, prezintă două şarpante uscate -eliminarea celor douăarpante uscate şi reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului penĹru echilibrărarea arborelui i

eliminare ramuri uscate, in tderea evitării producerii de pagube materiale sau accit4ente prin
frîngerea şi prăbuirea de ramud Ia condiţii meteo nefavorabile.
Intrarea Á, Romexpo, în pastilă

-1 ex. Tilia sp.(tei) 0 SOcm, hló- prezintă două şarpante uscate -eliminarea celor două
şarpante uscate şi reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului pentru eclúlibrarea arborelui,
eliminare ramuri uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frîngerea şi prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarc:
Spaţiu verde, lângă clădirea City Center

-1 ex. Quercus sp.(stejar) O óOcm, h16 m, uscat I00%
Spaţiu verde, intrare A Romexpo

-1 ex. Betuła pendula (mesteacăn) O 6Ocm, hlO m- uscat l0O%
-1 ex. Betula pendula(mesteacăn) .bitulpinal 020- 3Ocm, h12 m- uscat I00%
Lucrările avizate se vor execula prin grija administratoruluiipropńetarului Iegai al terenului pe

care se află arborii, conform prevederilor la H.C.G.M.B. ur. 304/2009 privind Normele de protecţie a
špăţii1or verzi dc pe teritoriul Municipiului Bucuret écuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur ş a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de

Bd. Regiia Eflsabeta rw. 47, cod poştaIOSOOl3, sector 5, BucureşU, Ranăa
TeI: 021305.5500
htIpJPmn..pmb.m



repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu R afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).
- defńarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evilarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbodlor uscaţi avizaţi pentru defńare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri eu balot de

pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum lcm) şi înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie ( toamna anului 2018 sau primăvara anului

2019), conform Angajamentului de Plantare nr. 7860/9763/1/23.10.2018.

La Éinalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Dt,&işare- 3a
Toaletare — 3 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

-.

iĘ

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU

f

íťij

Red. P.V/5 ex- 24.10.2018
prezentul aviz a fost postat pe sIe-uI PMB

pe data de

Bd. Reha Ekabeta nr. 47, cxjd poşlal 050013, sedor5, Bucureşli, Rcnâiia

TeI: 021.30555.00 iil 4015

hUp:IAwm.pmb.ro



PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ1I

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191 -zOIe r

Nr. 7504, 949411649454116635041
05, NOV 2J13

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3,Bucuresti

Spre tUnţă
Doamna -

nr ‚bI. ‚sc.; ‚et. ap ‚Sector ‚Bucuresti

Referitor la adresa doamnei transmisă la P.M.B i
înregistrată cu nr.1649454/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7504107.08.2018,
cu completarea inregistrată la P.M.B cu nr.1663504/25.09.2018 i la DM cu
nr.9494/26.09.2018 prin care solicitată aviz de specialitate pentru un arbore situat în
curtea imobilului nr.20-22 din str.Theodor Aman, la verificarea efectuată pe teren, s-a
inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificările i completădle ultedoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Nonnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Toalctarc:
Curte imobil nr. 20-22, stânga acces imobil, str. Theodor Aman

- lexiuglans sp. (nuc) 4Ocm, hlO m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri i degajare faţadă imobil.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului/administratorului legal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
construcţulor din jur.

Conform arL6 pcL 6 din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Nomwle
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborelui(primăvara sau toanma), pentru a nu
fi afectat echilibml biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte).

Bd. Rsgna Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli, Románia

TeJ: 02130555.00
hUpJ/www.pmbso



Precizăm că administratorul Iega al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul

Culturii,conform Legii nr.422/200 1, privind protejarea Monumentelor Istońce,cu
completările i modificările ulterioare,pentru arbońi situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Vasilica PLEŞU

4 exí 31.10.2018

o

o

O2Nov:,

prezentul aviz a tost pcstat pe site-uI PMB
pe data de

6d Rena EEsabela nr. 47, cod pcştal 050313, swor 5, Bucureşü, Romănia

TeI: 02130555.00 ni 4016
htlp:/Jwvw.pmb.rc



PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTJ 13
.1Direcţia de Mediu •

POMANIA
l9EB-2ŮISiSÄPBKTOPIM WPnEuNÄ

Nr. 8736, 1038811657905,16720591 05. NOV. 131d

CĂ TRE
s, C DOMENII IMOBILIARE S.R.L

Str. BíIciuIeti nr. 20-22, eLő, cam 18, Sector 1

Spre tiinţă
Doamna

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1657905/06.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8736/07.09.2018, eu completarea înregistrată la P.M.B cu nr.
1672059/18.10.2018 i la DM cu nr. 10388/19.10.2018, prin care solicitaţi aviz de
specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr, 18 din str. Copilului, sector
1, la verificarea efectuată pe teren în data de 25.09.2018, s-a inventariat următoml
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificańle şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinHor:
Spaţiu verde, stânga acces imobil nr.18, str.Copilului

-lex Populus sp. (plop) ® SOcm, h 12m- uscat 100%, existând pericolul
prăbuirii i producerii de accidente sau pagube materiale la condiţii meto nefavorabile

nu numai.
Spaţiu verde, stânga acces imobil nr.18, str. Copilului

-lex Populus sp. (plop) ® 8Ocm, h 14- în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia bază, atac de boli ş dăunători, existând pericolul prăbuirii i producerii
de accidente sau pagube materiale la condiţii meteo nefavorabile i nu numai, specia
populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija adrninistratonilui/proprietandui Iegal
aI terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea
condiţiilor necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr. Precizăm că
administratornl/proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei
de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz

Bd.RenaEseta
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contrar ap1icânduse sancţiuni conform art. b, pcr, 8 din Anexa nr. i 1a

H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.CG.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea celor doi arbori avizaţi pentru defrişare, aveţi obbgaţia plantării a

7ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0

trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în perioada optimă de plantare( toamna anului 2018 sau primăvara anului

2019) potrivit Protocolului de Plantare nr.46/12.10.2018, încheiat cu ADP sector 1.

La finalizarea lucrăńlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Defrişare- 2ex.din care 1 ex.uscat 100%, 1 ex, aflat în declin biologic.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

OZMOY

Întocmit Insp.Vasilica PLEŞU
4ex./3'Js.1O.2018

80 tCI OOl

piozentu! aviz a fo&I posiol pe site-ul PMB
pe daia de
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PRIWÍÁRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞI1

Direcţia de Mediu
ROMANIA
flla3nŢ& SÁPBÄTOn,M IMpQEuNA

Nr.9094ĺ16604521 05, NÜV íŮIa

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă:
Doamnei r.
Str. nr Sector 1,Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs.nr.14579/12.09.2018, înregistra[ă la P.M.B cu
nr.1660452/14.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9094/17.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dnei ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 4 arbori situaţi în dreptul imobilului nr.57 din
str. Prahova si str. Niagara nr.4 intersecţie cu str. Prahova nr.57, Ia verifîcarea
efectuată pe teren, în data del6.10.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic
pentru care, în confonTlitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipíului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniarnent stradal, în fata irnobilului nr. 57, str.Prahova i aliniament stradal, str.
Niagara nr.4 intersecţie cu str. Prahova nr.57

- 4 ex.Tilia sp. (tei) Ç60- 8Ocm, h 12-18m -reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii rneteo
nefavorabile, eliminare cioate i ramuri uscate, degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ADP sector I, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, evacuându-se masa lenuioasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se rnăsuri de prevenire a acciden[elor sau a deteriorăńi construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeńene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va
executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frănte).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

BdHenaEseţa
—
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supraveebecea cxecutici lucřáńlor. ąguranta bunurîlor śi a nersoaszelor în zon

peraüuni1or, respectarea prevederäor avizului i a tehnolosiei de execuţie atiieńloi.

În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct S din Anexa nr. 1 b

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare — 4 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Vasilica PIeu
5ex.131 .10.2018

o

pretentu! aviz a fosl posiat pe site-ul PMB

http;//www.pnih
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PRIMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
I9IŘ2rna 5APPATO,M RŽDDflJŃA

05. N9 231d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-du( Poligrafiei nr.4, Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei; . -

Str nr. Sector

Referitor la adresa dvs. nr. 14661/19.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1663814/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9465/2&09.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei ie emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal din str. Clopotarii Vechi,pe partea clădirii Societăţii
Energetice Electriça, la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.10.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu rnodificările şÎ completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie zi spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti si H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şÎ întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Str. Clopotarü Vechi, în dreptnl clădirii Socieĺăţü Energie Electrica

- 2 ex. Thuja sp. (wia), multitulpinale lScm, h 2,5 - 3 m, uscate 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;O 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţii]or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea conswcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea I scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrisare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) i înälţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în pcrioada optimă de plantare toamna anului
2018/primăvara anului 2019, în vederea completării aliniamentului, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amcnajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor
de aliniament din Municipiul Bucureti.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în

Bd. Regüa Eflsabota nr 47, cod poşlal O5l3, sedcr 5, Ducureştt, Rumánia j ţTetO2l.30555.W Ihttp://ww.pmb.m J
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teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apHca sancţiuni conf. art.4 din acelaşi

acl nonnativ.
Precizäm cä administratowl legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,conform Legii

nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice,cu completärile i modiflcăňle

ulrerioare,pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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

Defrişare- 2ex. uscate l 0O%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Inspector Vasilica PLESU

o

Red. .v-5 e- 3!. IO.2olsprezentul aviz a fest postat pe site-uI PMB
pe data de

codpoş!aIOScCl3 sedor5, 8ucureş, România eíljŞą% .

httpţ/wwwpmb.ro
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl i:flŞ%
Direcţiade Mediu . ::t

ROMANIA
I OIS 2fl1 B ÇÄBS7JM 1MPI2FIJNÂ

Nr.9877116668491 05. NÜV íWd

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafîeî nr.4 Sector 1Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului

o B-dul ‚ nr. bl. ap. ‚ Sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 16169/02.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1666849/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9877/05.1O.2018, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnuluí
Bogdan de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui
situat în spaţiul verde din mijlocul intersecţiei dintre Str. Jiului x Bd. Gloriei x
Bd. Bucuretii Noi, ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor;O Spaţiu verde situat Ia intersecţia dintre Str. Jiului x Bd. Gioriei x Bd. Bucuretii
Noi

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O lOOcm, h 10 m, uscat 90 %
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de teiefon

021/319.32.58; 021/31 9.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriui
Municipiu!ui Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie
de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţiiior din jur i a reţelelor aeriene, astíel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendroiogic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

Bd. Regina Ebsabeta nr 47. ccd poştal O5l3. sedor 5, Bucureşú, România
Tel: 021305,5500
hUp1/ww.pmb.m
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plantării a lex. arbore tânăr cu ba1o de pământ, circumleńnrn

trunchiului de 20-2Scm (0 trunchîului minimum 7cm) i înăîţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de

plantare toamna anului 2018/primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

cadru) P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni cont. art4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei łucrăriíor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederüor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de vaíabilitate 2 ani de Ia data emiteríi.

Defrişare- lex. uscat 90%

Director Executiv,
Simona-MaJiaiia POPA

(tsľ

- w --

?

Întocmit Inspector VasiHca PLEŞU

p

OZNOV 7OÎ8

Red. P.V5 ex- 3 L 10.201 Sprezentul avkz a tost postat pe sŕte•u PMR
pe dala de

- Bd. Regina EIiseta nr. 47. cad poştal O513. stor5. Bucureşü. România ĺ
rel:o21.305.ss.oa&iL 4016
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PRIMĂRIA MUNfl'lULUI BUCUREŞI] 1! .

r.— •:t. :•
iY;—: ••Direcţia de Meďiu -

ROMANIA
1918201B1 SÄ8AItM IMpEIJNÄ

05. NGV. 201d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului

-

-

Referitor la adresa dvs. nr. 13172/02.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1666841/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9879/05.10.2018, prin care ne (ransmiteţi spre
soluţionare cererea domnului emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul stradal din Intrarea Străulesti nr.2, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 22.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrurea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completări]e uherioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B.
nr. 114/201 I privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradaLe din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Spaţin verde lângă ůnobil nr.2 D, Intrarea Sĺrčwle.ui

- I ex. Populus sp. (plop) ® 60 cm, h 12 m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58;

021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureş.ti, evacuându-se masa ]emnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfcl defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantűrii a lex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) $ înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna anului
20t8/primăvara anului 2019, în vederea completărh aliniamentu[ui, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/201 l privind amenajarea i inĺreţinerea alveolelor slradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureti.

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

8d Rega EIieta nr. 47, dşt OSW1 3, sectcr 5, Bucured. Rn f -
-
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Precizăm că administratorul Iegal at terenutui este räspunză[or de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizutui

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ta data emiterii.

Defrişare- Jat uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

02N0y 10í8

Întocmit Inspector Vasilica PLESU

ľ-'

Red. P.V5 ex- 31.IO2ül8prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
po daia de

- --

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal O51 3, seclar 5, Bucureşti. Rcmânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medíu

..

:..t .:

.

ŔOMÂNIA
‚91S zoTaJsÂsÁTDoaeiMoawnÁ

1lNGV.TúV

CĂTRE
GROUPAMA ASIGURĂRI

Str, Mihai Eminescu nr. 45, sector l

Referiior Ia adresa dvs., transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr.
l645275123.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6870/24.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru toaletareaĺdefrisarea arborilor situaţi în curtea
imobilului nr. 45 cu sediul în str. Mihai Eminescu, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe Éeren în data de 08.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea rw. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravi]anul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare
Curre Groupania (aritra dispre ssr. Enu( Bnlnbw; :

- 2 ex. Ailanthus altissima uni i tritulpinali (fals oţetar) O 40-7Ocm, h 14-16m -

reducerea cu maximum 2,5m din Iungimea ramurilor pendule spre carosabil, în vederea
eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)
Cure Groupama limita sťângă a proprieíäţü, către spa fiul verde imobil învecinat :

- 2 ex. Ailanthus altissima uni i tritulpinali (fals oţear) O 50-1 lOcm, h 16m -

reducerea cu maximum 2,5m din lungimea ramurilor pendule spre imobilele învecinate, în
vederea eliminării riscului de frângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)
Jiz cure, pc centi t la h,n,ta parcării

- 1 ex. Ailanthus altissima tritulpinali (fals oţetar) O 200cm, h 16-18m - reducerea cu
maximum 2,5m din lungimea ramurilor pendule spre curtea imobilului, în vederea
eliminării risçului de frângere i prăbuire a ramurflor )a condiţii rneteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (prirnul etaj de arpante)
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Curte Groupama latura dispre str. Emil Bakzban, lôngă cabhui poartă

- 1 ex. Ailanthus a)tissima (fals oţeiar) 6Ocrn, h l4m, cu scorbură pe trunchi la
înălţimea de 7m prin care se observă lipsa cilindrului central
Jn parca rea din centnt p;vprietăţii

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) O 60-8Ocm, h 16-18m, cu scorburi Ia baza
coletelor prin care se observă lipsa cilindrului central

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47 cod poşlal 050013, sedors, Bucureşti. România
TeI: 021.30555.00
htlp://www.pmb.m
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ zi arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi

afectat echilibrul hiologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pen[ru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicâsxlu-se sancţiuni

conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus medjului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveü obligaţia plantării a l8ex. arbori

tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm (0 trunchiului

minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul

verde aferent imobilului nr. 45 din str, Mihai Eminescu respectând distanţa reglementară

faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna

anului 2019, respectând Angajamentul de plantare nr. 6870/1 din 06.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.U.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

acelai act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şÍ este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor

Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti
Touletare — 5 ex.
Defr4are — 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ia"a POPA

hzs. ‚Crisfüia ENACHE

68. WO'V. 1ÍP
Red E.C. /4 e. — 06.11.2018 prtzentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN lA
1918 2018 ćkOBAm2IM ţ'JpnEurIÁ

Nr. 8434/1655661/ 1 l NQV. 2018
CĂTRE

Doamna
- -

Strada nr .‚ Sector 1,Bucureti
Spre ştiinţă
Doamnei r - -

-

Referitor Ia adresa dvs. transmisă Ia P.MB i inregistrată cu
nr1655661/2908.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8434/30.08.2018, prin
care solicitaţi aviz de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.
20 din str.Atena ‚ sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanulO localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Curte imobil nr.20, str. Atena, acces dreapta imobil

- 1 ex. Magnolia sp. (magnolie)O 2Ocm, h6m, în declin biologic, prezintă
scorburi multiple la bază ş pe trunchi, atac de boli ş dăunători, existând
pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente
sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorul
Iegal aI terenului, conform prevederilor la HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a

O reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendroiogic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi
avizaţi pentru defriare, conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului
de Plantare nr. 8434/1/02.11.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 aIin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.GMB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

Ud. Regina Elisaheta nr. 47, cod poaI O5l 3, seclor 5, Bucureşd, flomănia
TeI: 021.305,55.00
hhp://www.pmb.m
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cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a piantărilor în compensare.

In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de

valabil însoţit de avizul/punctul de
arborii situaţi în zonele protejate.

Defrişare- lex, aflat în decíin biologic.

DIRECTOR EXECUTW,
Simona-Mariana POPA
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Domnul
CĂ TRE

_. * .

..t

..
.

• . . a.fle

Referitor la adresa domnului transmisă la P.M.B i înregistrată cu
nr.1657661/05.09.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.8704/06.09.2D)8 cu complearea înregistrată la
P.M.B. cu nr.1673960/24.l0.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr.10591/25.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.41 bis, la verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
cu modifLcarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind NormeLe de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inzobil ‚zr.4lbis, Iinzita de proprietate cu inwbUzd nr. 41, str. Roma

- 1 ex.Fraxinus sp. (frasin) ® 60m, h 20m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile ‚degajarea acoperişului imobilului vecin de la nr. 41.

Lucrarea avizată se va execuţa prin grija administratomlui/proprietarului legal al terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca c&ile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a accidenwlor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toalctarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu

O excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentu) aviz are termen de valabi]itate 2 ani de la data emiterii i este valabi] însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureti.

Toaletare — -

DIRECTO EREIş,
Simona-Wiri4$OPĄ

Rt'd.v.p5exj o6i'Íţ7,ş Insp. Vasi1icau
prezentul aviz a fost rtostatke site-uI PMB
htto:I/wwwpmbroRnstitutiiţprimari&direc(ii/directia medu/avřze arbori ín consultare/avize arbori n consuItarerh, pe data d

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucuieşli, România
Tel: 0213055500
htlp:/íww.pmb.ro

-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 87O4,1O591j657661,167396O/ (I Ĺi

Str. Nr - ‚ sector 1
Spre tíÎnţă
Domnul
Str. — ir. sector 1, Bucuresti

ŔOMÂNIA
19T1 ZDIfl SÁPBATOflU MPViUNÁ

‚et. ap



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191! 2gIa çÄjnor.AĺMgnpÁ

Nr. 9089, 10740/1660262,1675348/ 12 Noy 2015

CĂTRE
SPIÎALUL CLINIC C.F. NR. 2

B-dui Mărăsti nr.63, sector 1, Bucuresti
Spre $iinţă,
Domnui

_____________

i

Referitor ia adresa dvs. transmisă Ia P.M.B i înregistrată cu nr.
1660262/14.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9089/17.09.2018, cu
completarea înregistrată Ia RM.B. cu nr.1675348/30.10.2018 i Ia DM cu
nr.10740/31.10.2018, prin care solicitaţi aviz de speciaiitate pentru 3 arbori
situaţi în curtea spitalului CF 2 din B-du Mărăti nr. 63, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 09.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţiior, cu
modificăriie şÍ completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinhlor
Curtea spitalului CF2, în faţa corpului administrativ

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 8Ocm, hl 8 m, uscat 100 %
Curtea spitaiului CF2, Iângă pavilionui principai

-1 ex. Populus sp. (pIop) O 200cm, h 20m, în declin biologic, prezintă
scorburi pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia
condíţii meteo nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale.

O
Curtea spitaiuiui CF2, iângă ateiier auto ş magazia de materiale

-1 ex. Popuius sp. (plop) O 200cm, h 20m, în declin biologic, prezintă
scorburi Ia inserţie, atac de boli I dăunători, existând pericoiul prăbuirii ia
condiţii meteo nefavorabiie ş producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/admínistratorul
Iegal aI terenuiui, contorm prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene, astf eI defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş
crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arboriior avizaţi
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

Bd. Regina Ehsabeta ‚ir. 47, cod poşlal 050013, sednr 5, Bucureşli, România
Tel: 021.30555.00
hup:i/www.pmb.ro



l3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare toamna

anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Protocolului de Plantare

nr.48/26.10.2018, încheiat cu ADPS1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuluí este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 la H.&G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare- lex. uscat 100%, 2ex. aflate in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA
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Întocmit
Insp. Vasilica PLEŞU
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rVfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
iIItJj 1:ZiflJ Directia de Mediu

POMANIA
1915 zĎlS çA9ĂmQIt4 IMPeEj,JÄ

Nr. 9093/1660456/ I Z NOV 2Üű C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

A-dul PoIigraflei nr.4
Spre tiinţă
Asociaţia de Proprietari
Str. ipotu1 Fântânilor nr.7, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs nr.14520/12.09.2018. înregistrată la P.M.B cu nr.l660456/14.09.2018
i Ia Direcţia de Mediu cu nr.9093117.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa imobilului nr. 7 din str. Şipotul Fântânilor, sector 1,
arbore care afectează terasa imobilului, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile i completadle uiterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nonncle de protecţic a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Dreapű'a irnobil nr. 7, str. Şipotzil FânţônÜor

- I ex. Robinia sp. (salcâm) O lOOm, h 20m — reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului
eu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitădi
produceńi de pagube materiale sau accidente prin &ängerea i prăbuirea de ramuri ‚degajarea
acopedşului şi faţadei imobilului nr7. 4

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruluilproprietarului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucuresti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu ii afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate ş fitte).

Precizăm că administratoml legał al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrădlor, siguranţa bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
si a tehnologiet de executie a tăienlor, în caz contrar aplicându-se sanctium conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. I la H.C.U.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istoňce,cu completările i modificările
ulterioare,pentns arborii situaţi în zonele protejate.

Prezenml aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaležare — Iex.

Director Executiy,
Simona-Ma7*4 POPĄ

- - —-

(tf(î- Întocmit: Inspector Vasitica PLĄEŞU
:4ex1o2112o18 fC_

prtzenLul aviz a fostpő
-

JIsp-UţfW r
pe data de ÍVOp

___________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

911 2cIRIsk&p)QItĄ UWNÁ

12 Noy

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poiigrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.15460/18.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663800/25.09.20 18
şi la Direcţia de Mediu cu nr.9466/26.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal din B-dul Banu Manta nr. I8 i
nr.27, conforrn imaginilor anexate la adresă, la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi adminisrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizüm
Defriare
Spaţiu verde bloc 28, acces dreapta sc. B, B-dul Banu Manta Nr. 1 8

-1 ex.Malus sp.(măr) ®30 cm, h12 m- uscat 80%, înclinat către aleea pietonală, prezintă
ciuperci saproŕire, existând pericolul producerii de pagube materiale sau accidente prin rupere i
frăngere Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Aliniament stradal, B-dul Banu Manta Nr.18, sc. B

- lex.Acer sp.(arţar) 80cm, h l 6m - uscal 80%, prezintă trunchi f3surat, lipsă scoarţă, existând
pericolul producerii de pagube materiale sau accidente prin ruperea i frângerea la condiţii
meteorologice nefavorabiłe.

Aliniament stradal, B-dul Banu Manta Nr.18, sc. C
-lex.Catalpa sp.(catalpa) J25 cm, hlOm- - uscat 90%, existănd pericolul producerii de

pagube materiale sau accidene prin ruperea i frângerea la condiţii meteorologice nefavorabile.
Aliniament strada, B-dul Bunu Manta Nr.27, bL34

-lex.Catalpa sp.(catalpa) 25 cm, hlOm- - uscat 90%, existând pericolul producerii de
pagube materiale sau accidente prin ruperea i frîLngerea la condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/ 319.32.58;
021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa penru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

lĐQ4

Bd. Rina Eisabeia nr 47, cod şiaI O513, sedor5, Bucureşb. România /
Tet 021305.55.00
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbori]or uscaţi avizaţi pentru defriş.are,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 e. arbori tineri cu balot de

pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare ioamna anului

2018, primăvara anului 2019, în vederea completării aliniamentului, cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadru] plantaţiilor

de aíiniament din Municipiul Bucureti.
La finalizarea lucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ.
Precizărn că administraĺoruł legal ał terenułui este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunuri]or şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a rebnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. i la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Defrişare 4-ex.

J

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞU
4ex102.ll.2018

prezenlul aviz a Icst postal pe site-ul PMB
hţţp:I/vĄwJ.pmbríjnstiţuIii/prjmariajdirecţji/direcţi mediujavize arboň in consultare/auize arboń in consultarehp, pe data de

84 Regina Elisabeia nr 47, cod poştal 050)13, seclnr 5, Bucureşti, Romănia

rel:o21.3osssooínt.3o16
httphwwwpmb ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA

sÄaAflpr,4 iMPtuNÁ

2. NUV 1Uí

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr1, Sector 4,Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri — Calea Griviţei nr. 202, Sec[or 1
- Domnului nr bl ‚ ap. Sectorl,
Bucureti )

o
Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B

cu nr.1666037/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9759/03.10.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în Cimitirul Sfânta Vineri, ‚ pe care îl
deţine în cimitirul Sfânta Vineri -cf, Act de concesiune ‚25.09.2013,
nr.10887/25.09.2013, ia verificarea efectuată pe teren ‚în data de 01.11.2018,
a fost inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanui Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Figura stânga

Q - 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm, situat în perimetrui iocului de veci
‚prin poziţionare împiedicând o eventuală înhumare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
legal al terenului pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru detrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa
trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul Sfânta

Bd. Regina E€sabe%a nr. 47 cod poşta O513. sedor 5, Bucnrfli, Romăna ( j
T&: 021305,55.00 I

iux*shhp:J/www.pmb.m

_________
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Vineri, în prima perioadă optimă de plantare (toamna anului 2018 sau

primăvara anuIui2Ol9).
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. artY alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecBu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabiiitate 2 ani de ia data emiterii.

Defrişare- 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Marjana POPA

Întocmit Insp Vasilica PLEŞU
6

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

BďReginaEusabeianr.47, cod poştal 05c013, sector 5, Bucureşli. România

htlpi/www.pmb. ro
UKS
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lqIs-2rnafknoMon:M Rp•ZEUN

12. NÜV. 2OB

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnului -

Str. - — nr.: Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 14544/02.102018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1666850/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9876/05.10.2018, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului ‚ de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în
aliniamentul stradal din str.Athanasie Enescu nr.33-35, la verificarea efectuată
pe teren, în data de 01.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările i
completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniament strada Athanasie Enescu ‚vis-a-vis de imobilul cu nr 33-35

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 12 m —în deciin biologic, uscat 80%,
prezintă scorbură profundă pe trunchi ş scoarţă fisurată, existând pericolul
prabuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O lOOcm, h 14 m — uscat
100%, prezintă trunchi ş scoarţă fisurată,scorbură profundă Ia inserţie,
ciuperci saprofite la baza coletului, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, )uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiiior din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea

#.Lfl4Bd. flegna flsateta nr 47, d ştaI O6m3, sednr 5, Buçumş, Romänia
T&: 021305.55.00
http://www.pmb.w UKAS
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rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru piantarea de

material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi

avizaţi pentru defrísare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa

trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de

plantare, primăvaraitoamna anului 2019, în vederea completării aliniamentului,

cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureti.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la

H.C.G.M8. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 2ex. uscaţi 80% -1 00%

Director Execútiv,
Simona-)ĄflÎha POPA

ĺĺÁl I\Ii1 ‘“

Întocmit Inspector VasilicafIU

O & NO 2ÉJM

Rcd. P V5 ex- 061 l2olsprezentut aviz a fost postat po site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Etisabela nr. 47, cod poştat O5)13, sector 5. Bucureşti, România l
Teł:O2T.3Q555.nt4OI6 J
hltp:Ůlwww.pmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
‚915-201 S SĂ9EÁfl IMIM PEUNÁ

12. NOV. 1Üb

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului -

Str %ctor 1 ‚Bucure$i

O Referitor Ia adresa dvs. nr. 16391/05.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1668239/09.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.10007/10.1O.2018, prin
care ne transmiteţi spre soiuţionare cererea domnuiui de
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul stradal din str.Constantin Sandu Aldea nr.8, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 01.11.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i
HC.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i intreţinerea alveolelor stradale
din cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveoielor:
Aliniament strada Constantin Sandu Aldea nr.8, dreapta acces imobU

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 8Ocm, h 10 m, în declin biologic, înclinat către
imobilul nr.8, usor dezrădăcinat în partea opusă înclinării, prezintă atac de
boli si dăunatori, Iipsă scoartă, trunchi fisurat, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr de teiefon
021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiiior din jur I a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arboriIor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Nr.1 000711668239/

Sd. Regüia Ehsabsla nr 47, cod pcştal 050313, sectnrs. Bucureşti, flomânia
Tet 0213055503
htipJ/www.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.S. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-

28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, În perioada optimă de plantare

primăvar&toamna anului 2019, În vederea completării aliniamentului, cu

respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureti.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este

valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista

Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.
Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona-Iariana POPA

ĺĺ'
f(ţfllG •jj

U9 “‘ U
Ů v

j Întocmit Insp. Vasilic,U

Ü&NOw ?fl
Red. P.VS cx- 06.1 i.2úí8prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

I
Bd. Rena ELsatea nr. 47. cod potaI 05Če13. secor 5, Bucureşt. Rornăna

Tei:O21.3O55OOint 4016
hIlp:iAwv.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;.r%..:.::..
Direcţia de Mediu *.

ROMANIA

Nr.1000811668236/ 12. NOV. 2O8

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Poliţia Locală Sector 1
Biroul Protecţia Mediului
Str.Prometeu nr.26, bI.14G, Sector 1

-Domnului r - -.

Str. nr. Sector 1, Bucuresti
O Referitor Ia adresa dvs nr.16384/05.10.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.

1668236/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10008/10.10.2018, prin care
ne transmiteU spre soluţionare adresa Poliţiei Locale Sector 1, privind cererea
domnului de emiterea avizutui de speciaiitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul stradal în dreptul imobilului
nr.31 din str. Arhitect Ion Mincu, Ia verificarea efectuată pe teren în data de
01.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificăriie i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm::
Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr.31, str.Arhitect Ion Mincu

O -1 ex. Tilia sp.(tei) O 4Ocm, h 10 m, în declin biologic, reducerea cu 1/2
din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminare
ramuri uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea i prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucuresťi, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţeleior aeriene, astfel se va executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de

‚ytAc.
Sd. Rena Elsateta nr 47, cnd ştal 050313, sedor 5, Bucureşt Romănia /
TeI: 02130555.00
hup://www.pmb,ro
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repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte).
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este

valabíí însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista

Monumentelor lstorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona-Ma ana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5ex.106.1 1

Ü a. &oy 2

prezentul avz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poştal O5ť13, sector 5, Bucureşti. Rcmânia

Te!:021305SSOOint.4016
hţtp://www.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
igtg2oisi SAEÄTorM iwpprlj,g

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului —

Str ni ‚ bI.
‚ ap ‘ ‚Sector 1 ‚Bucure$i

o Referitor Ia adresa dvs. nr. 16386/05.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1668230/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10009/10.10.2018, prin
care ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
parcarea de reedinţă (Ioc parcare ) din StrFăurei nr.1 ‚bLPl 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 01.11.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti i
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Spaţiu verde bloc,Iateral dreapta sc.B, în dreptul Iocului de parcare

O - 1 ex.Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14 m, uscat - 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidęntelor sau deteriorarea
construcţiiior din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendroiogic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat
avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa
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trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

Ou, Noy
Red. :P,V5cx-ÜĆlI.2018
prezeniul aviz a fcst postat pe sie-uI PMB

pe data de
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- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11
Direcţia de Mediu

POMANIA
fll G-2W &AouÁrooaii

Nr.1001O/16682281 i i NOV. ZUIB
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei

-

Referitor la adresa dvs. nr. 16403/05.10.2018. înregistrată la P.M.B cu nr.1668228/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10010/10.10.2018, prin care ne transmiteţi spresoluţionare cererea doamnei ( L ‚ de enňterea avizului de specialitate pentru intervenţiaasupra unui arbore situat în alinlameuLul stradal din str.Mircesti nr.23, Ia verificarea efectuată peteren, în data de 01.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, înconformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi dinintravilanul localităţiĺor, cu modiflcările şi cornpletările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304Ť2009privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Lôngă stculpzd de îna[ţă tensiwze, în dreprvd inwbibdid nr.23 si 25 din str.Mirceti

- 1 ex. Tecoma sp. (luleaua turcului)® 10-lScm, h 12 m, situat la baia stălpului de înaltă
tensiune de beton tip ENEL, curăţarea stâlpului de înaltă tensiune de liană în vederea evitării
pericolului de incendiu i pagube materiale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;
0211319.32.53 (în colaborare cu reprezentanţii ENEL în vederea evitării producerii de accidente)
conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de peteritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţńlor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor lianei se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuni]or, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a ăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 dinAnexa nr. 1 ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termcn de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- J ex.

Director Eecutiv,
SimonasĘiňPOPA

Întocmit Insp Vasilica PLĘ

RLđ p V5 tQOó i fl 8 prezentui aviz a fost postai pe site uI PMB
http://wąw.pmb

pe data de

flI-nal_l l
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lţ;:.:2-.
Direcţia de Mediu

ROMANIA
Iqle.2oTaI SÁOSÂTOIIIM MPPFUNÁ

16 Ü'I ?

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc xiv c
Str. Cp. Av. Alexandru Serbănescu nr. 8,Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.14209/12.09.2018, înregistrată la PM.B cu nr.1660451/14.09.2018
i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9092ĺIT09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari bloc xiv c din str. cp. Av. Alexandru erbănescu nr.8, sector 1, de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în curtea interioară a
bţocului, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul materia) dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritorîul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
curtea interioară a blocului, Iateral stânga clădire, lângă gard

-2 ex. Ailanthus sp.(oţetar) ® 50-6Ocm, hlO-12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echi]ibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon
021/319.3258,021/319.32.53,conform prevederi]or la H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţii]or din jur ş a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite. conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toalelarea se va executa
în perioada de repaus vegctativ a arboriior (primăvara sau toamna). pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiic3ndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr, l la H.c.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşezc, în
xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaieüzre —2 ex.
Pentru reana]izarea şi soluţionarea cereri Asociaţiei de Proprietari bloc xiv c din str. cp.

Av. Alexandru erbănescu nr. 8, privind defriarea celor 2 arbori situaţi în curtea interioară a
blocului, este necesar să prezinte la Direcţia de Mediu o experliză a Ministerului Dezvoltării

84 Regina Elisabela nr. 47, cad poştal 05@)13. seclor5, Bucuwşti, România
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Regionale şi Administaţieí Publice (MD.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul

radicular/trunchiui ai arborilor afectează structura de rezistenţă a imobiluiui nr.8. Lista experţiior

tehnici atestaţi-Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.

(www.mdrtrokonstructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

“flLfl

Întocmit
Insp. Vasilica PLESU

13. NÜV2ŰId

D

Rcd. P.V/5ex-07.ll..2018
prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB

pe data d

Bd. Regina Eiisabeţa nr 47. cod poştal O513, sedar5. Bucureşti România

TeI: O21305.55QOint. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
9%Ş 2I3 SaQBÄTOHIM i'IPCIU**A

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nrA Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
-S.C. TRICONF S.A.
B-dul Iuliu Maniu nr.7, Sector 6

O
-Domnului
Str. r. bI. - ‚ ap. ‚ Sector

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1671379/17.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10334/18.10.2018, prin care
solicită emiterea avizuluí de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori
situaţi în aliniamentul stradal din str.Lainici nr.12, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 01.11.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveoielor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniament stradal, str.Lainici nr 12,stânga-dreapta acces ŕmobU

-2 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 40-SOcm, h 10-12 m,înclinab către aleea
pietonală ş carosabil, prezintă multiple scorburi Ia bază ş pe trunchi, scoartă
şÍ trunchi fisurat, Iipsă cilindru central,prezintă atac de boli si daunători,
existând pericolui prabuirii Ia condiţii meteo nefavorabile ş nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astlel defrisarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

jt$QĄ
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cu urmări nedorite si crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
l2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, În perioada optimă de plantare
primăvaraitoamna anului 2019, in vederea completării aliniamentului, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti.

La finaüzarea Ivcrărilor de plantare conf. art9 aHn.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecUu din
cadrul P.M.B, În vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simo á4,iár%jia POPA

ĺntocmit: Inspector Vasilica PLESU
ŕc.

13. NO. 1W\Ô

RecJ. P.V -6 exIOó.I 12018
prezentul aviz a Iost postat pe siie-uI PMB

pe data de

Bd. Rena Etsabeta nr 47. cod pcşlal 050013, sector 5, Bucumşti. Româna ď
Td:O21.30555.inŁ4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1:ş.ý..

Directia de Mediu
ROMAN IA
1918 2018 SÁnK4TOQIM LpruNÁ

Nr. 10657/1674562/
CATRE,

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI
Serviciul Planificare, Proiecte i Avizare

Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.8B, Sector 1, Bucuresti

Referitor La adresa dvs. nr. 14593/23. tO.20 18, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1674562/26.10.2018
şi ia Direcţia de Mediu cu nr.10657129.10.20l8, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 59 arbori aflaţi în declin biologic i uscaţi în proporţie de 100%, arbori
care prezintă pericol de frângere i prăbuire, inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadwl
instituţiei dvs., menţionaţi în tabeiui cu fotografiiie aferente anexate solicitării, vă comunicäm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spa;iiior verzi din intravilanui localităţilor, cu modiflcăriie i compietările uiterioare i din Anexa 1
ia H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriu] Municipiului
Bucureti avizăm executarea Iucrărilor de toaletare a cclor 26 exemplare arbori i de defriare
a celor 33 exemplare arbori ce fac obiectui prezentei cereri

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui/proprietaruiui legal ai terenului
pe care se află arborii conform prevederiior la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiiior pentru plantarea de materiai dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare, administratorul Iegal are obligaţia plantării
a 33 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferin(a trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în zone deflcitare în
vegetaţie de pe raza sectorului/în care s-a executat defriarea, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 20t8 / primăvara anului 2019.

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

De asemenea, în situaţia în care se defriează din aiveoiele a]iniamentelor stradale, la
plantare, potrivit prevederiior H.C.G.M.B nr. i 14/30.06.201 1 privind amenajarea i întreţinerea
aiveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, aveţi obligaţia
acoperirii (amenajării) suprafeţei alveoieior cu material dendroiogic.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defriare, prin pubiicarea acestor
informaţii fie pe pagina oflciaiă de internet a adminislratoruiui iegai al spaţiiior verzi, fie pe pagina
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oficială de inlernet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia
fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrisare, cu precizarea

datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinűndu-se cont de zona de
acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oflcială de internet a
primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice ş de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre
datele transmise i realitatea din tercn, va fl considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de
specialitate, iar administrawwl legal al lerenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi

sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din FLC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, precum ş arL 3. din H.C.G.M.B nr.
l 14/30.06.2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
a]iniament din Municipiul Bucureti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Łegii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare,
pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are Ĺermen de valabilitate 2 ani de la data em.iterii.
Defrisare — 33 cx.uscate JOO%
Toaletare- 26a

DIRECTOR EXECUTIV,
Siino,za-Marigna POPA

‘3INfllt

Întocmit
Insp. Vasilica PLEŞU

4exJ07.11.2018

d 3, NÜV.

pitzentul aviz a fosi postat pe silc-ui PMB
• pe dala de
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
tgss JoIa SĂ$e410n1M IUPREUnÁ

Nr.6151,9086/2/1640466,1660258/ & !JY 2Ü18
-

CĂTRE
S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANS GROUP S.A.

Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1

Spre $iinţă
Domnul i

‚Sector 1

Referi[or la adresa reprezentantului societăţii Omniasig, înregistrată la P.M.B cu
nr.1640466/06.07.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6150/09.07.2018 ‚ prin care
solicitaţi emiterea avizului de speciałitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului nr.24, B-uI Aviatorilor, cu completarea înregistrată la P.M.B. cu nr
1660258/14.09.2018 i la DM cu nr. 908611L09.2018, la verificarea efectuată pe teren,
în da[a de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiücärile ş completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe Ĺeritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Lateral imobil nr. 51, Aleea Alexandru, latura imobilului dinspre B-dul Aviatorilor

-2 ex.Thuja sp. (tuia) Ç3 Scm, h 6m, uscate 100%
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorul legal aI

terenului, conform prevedeńlor la H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de
(J protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se rnăsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel
defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defriare, conform RC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înMţime corcspunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de Plantare
nr. 6151,9086/1/31.10.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

6.1 Rena Elisabeta ur. 47, cod POŞa(O5W13, sectnr5, Bucureşö. Rnmânia
T&: 0213055500
http:/Jwąw.pmb.ro



vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz con[rar se vor aplica

sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrăňlor, siguranţa bunurilor şi a persoan&or în zona operaţiunibr,

respectarea prevedeńlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr, I la H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data

însoţit de avizul Ministerului Cul[urii, întrucât locaţia flgurează
Istorice /Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Defrişnre-2ex. uscate lOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marina POPA

15. NOV?OI3

Întocmit

1:

o

J

Red.: P.Vi5 cx- 08.11.201 Sprezentul aviz a iost poslat pe sile-uI PMB

http://www.nmb.roľinstiţuţii/primarja'directii/djreclja mediu/avize arbori in consultare/avize arboşi in censullare.php, pe dala de

Bd. Re*na Eksabea nr. 47, ccd pcştal 05W13, sedor 5, Bucureşţi, Ramănia

TeJ:021305.55.Ooint 4016
hupilwww. pmb. ro

1S0 $* 1

emiterii şi este valabil
pe Jista Monumentelor
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Direcţia de Mediu
ROMANJA
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19.

CĂTRE
Universitatea de tiinţe Agronomice i Medicină Veterinară Bucureti

B-dul Mărăti nr. 59, sector 1, Bucureti
Spre tiinţă
Doamnei

Referitor ia adresa dvs. înregistrată ia P.M.B cu nr. 1654Ç2/27.08.20i8 i ia Direcţia de
Mediu cu nr.8305/28.08.2018, prin care sohcitaţi emkerea avizuluide speciatitate pentru inrervenţia
asupra arborilor uscaţi situaţi în incinta Universităţii de tiinţe Agronomice i Medicină Veterinară
Bucureti din B-dui Mărăsti nr.59, sectorl, cu completăriie ulterioare, ia veriFicarea efectuată pe
teren, în data de 28.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24i2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanui Iocalităţiior, cu modificăriie i compietările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiułui Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Incinta universităţii ‚acces universitate - str, Constantin Sandu Aidea

-t ex. Populus sp. (plop) ® 8Ocm, h8 m, uscat l00%
Incinta universităţii, iângă căminui 10

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 20-25cm, hl 2 m, uscate l00 %
Incinta universităţii, iângă căminul 8, acces universitate — B-dul Expoziţiei

-1 ex. Acer sp. (arţar),bitulpinai ® 20-3Ocm, h lOm ‚uscat 100%
-l ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ç SOcm, h 16m uscat l00%

Jncinta universităţii, Iângă Casa de Oaspeţi i Saia de Sport
-2 ex. Aescuius hippocastanum (castan) ® 8Ocm, h 12-14m, uscate lOO%

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorul legal ai terenuiui,
conform prevederilor ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureti, evacuăndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeieior
aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai dendrologic
[ânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare,
conform N.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obHgaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de
părnânt, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) şl înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, potrivit
Angajamentului de Piantare nr. 8305/1/30.10.2018.

La finalizarea lucrărilor de piantare conĹ art.9 aiin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anuâţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriftcării in
teren a plantăriior in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. an.4 din acelaşi acl
normativ.

Precizăm că administratorul legai ai ierenuiui este răspunzăior de supravegherea execuţiei
iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederiior avizuiui
şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. t ta H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Bd. Regina E!isabeta nr 47, cod poşlal 050013, setlDr 5, Buçureşti. Ramänia
TeI: 021.30555.00
hflp://www,pmb.m
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Prezcntul avz are terrnen őe vahtbi3tate 2 ani de a data emiterii ji este vakbit însoţit de

avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe lista Monumente Istorice /Zone Prote]ate de

pe raza Municipiului Bucureti.
Defrişare-7ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarJ1 ţQPA

j Intocmit
Insp. Vasilica PLEŞU

6ex.108. 11.2018

15. NOV. îöh

prezentu) avz a IOSt postal pe site-uJ PMB
htrni/wwwnmb.ro/inştitutiiĺprimari&directiiĺdirectia mediu/avize arbod in consultareiavíze arbori in cnnsultare.phn, pe daţa de

TetO213O5.55,nt4Oi6

cndpa$aI O513. secţar5. Bucureşu, Rcgpânia

hflp://wwwpmb.m %.t__)Ş ŠŁ-
oIa 001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il (Č?Ş)\‚ Direcţia de Mediu
- ROMAN lA

Nr.8358j 0706116550631 1t1I

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMORILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Domnul
Strada nr. ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1655063/28.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8358/29.08.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în curtea imobilului nr. 4A din str. Barbu Delavrancea, i Ia
adresa dvs. nr. 65280/26.10.2018, înregistrată Ia DM cu nr.10706/30.10.2018,
Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.4A, str. Barbu Delavrancea, acces stânga-dreapta imobil

-2 exJuglans spjnuc) 030-4Ocm, h12-14 m, reducerea cu 1/3 din înăltimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i degajare
faţadă imobil.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Bd. Regina Eksabela nr 47, c poştal O513. sector 5, Bucureşd, România I ITeI:021305.5SOQ v
httpi/wwwpmbro 4&r

flOWS3 lsT OOI
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este

valabil însoţit de avizul/punctul de vedere emis de Ministerul Culturii, pentru

arborii situaţi în zonele protejate.
Toaletare — 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

*
VRt ę

Intocmit: Insp. Vasilica PLESU

!5

Red. P.V/5 ex- 08.1 I 2018
prezentul aviz a fost pestat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regina EUsabeta nr. 47. cod poştal 05ľ1J13. sector 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021305.55.00 int. 4016
http:Í/wwn.pmb.ra
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19. Uü'Q

CĂTRE,
Domnul

Strada ‚ et., aç ‚ Sector 1,Bucuresti

(os. Bucureti —Płoiesti nr. 182 A, Sector 1)

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1664613/27.09.2018 i la Direcţia de
Mediu cu nr.9621/28.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialiÉate pentru in(ervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilu]ui nr.182 A din Sos. Bucureti-P]oieti (os. Bucureşti
Ploieşti Km 12), sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.10.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conĺormitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din irnravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiu]ui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cirrte imobil :zrI82A Şos. Biwureşr?- PIoieşri

-l8ex. arbori aparţinând speciilorQuercus sp.(stejar) i Ulmus sp.(ulm) )cu ® 60-8Ocm, h 18-
20m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrăyilor de echilibrare şi
ełiminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Cure inzobil „r. 182A SOS. Bucureşĺi- Pioieşri

-8ex.arbori aparţinând speciei Quercus sp.(stejar) cu Ç3 60-SOcm, h 20-24m, uscate 100%,
prezintă ciuperci saproflte, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
Curte inwbil nr. 1824 Şos. Bucureşĺi- Ploieşti

-óex.arbori aparţinând speciilor Quercus sp.(stejar) ş Ulmus sp.(ulm) cu ® 60-8Ocm, h 20-
24rn, aflate în declin biologic, prezintă scorburi profunde la colet i pe trunchi, lipsă cilindru central,
atac de boli ş dăunători, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului,
evacuânűu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a

Nr. 9621/1664613/

Bď Rena Eusabeta nr 47, cod poştal 0513, sedar5, Bucureşli, ROmán

TeI: 021.305.55.00
hHpJ/www.pmb,m



tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar apIicânduse

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi si aflaţi în declin biologic

avizaţi pentru defrişare, conform U.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveű obligaţia plantării a 44 ex. arbori

tineri, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimä primăvaraltoamna anului 2019),

potrivit Angajamentului de Plantare nr. 962111/06.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de planlare conf. art9 aţin.5 din Anexa t Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în

teren a plantăriLor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —J8ex.
Defrişare]4a din care 8 ex. uscate ]OO%, 6 ex. ajlate în declin biologic

D

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim!a

POPA

Întocmit,
Insp.Vasilica PLEŞU

4exJ08.11.2018

o

prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
http:I/wwwpmb.roľinstitulWprkriarĺ&direclji/direçtia rnedju/avjze arbori in consultare/avize arbori n consultarephp, pe data de

;: R;gina EĘsabeta nr 47. ccd pcştal 050013, sector 5, Bucureşf, Româna Ş
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI l:7..::.:z
Direcţia de Mediu

ROMANIA
)9)b 21& kOÄfllLi LflEUNÄ

Nr.1 0005116681831 ‘ ‘

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4 Sector 1,Bucureti

Aeferitor Ia adresa dvs. nr.16469/05.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1668183/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10005/10.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
din str. Băiculesti nr.13, bI.B9, sc.C, sector 1, ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.11.2018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificăriie i compietările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aflniament din Municipiul Bucuresti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde din str. BăicuIeti nr. 13, bLB9, sc. C, Iângă Iocul de parcare nr. 7

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 12 m, în declín bioiogic, uscat 80%, prezintă trunchi
fisurat, Iipsă scoartă, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabiie i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipíului Bucuresti, evacuându-se
masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i
scoaterea rădăciniior arboriior se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu
urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tänăr
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm (0 trunchiuiui minimum
7cm) i înăitime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
de piantare primăvar& toamna anului 2019, în vederea compietărü aflniamentului, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiui Bucureti.

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

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47, cod poştal O51 3. sector 5. Bucureşti, România
T&:021.30555OO

UXA5hltpilwww.pmb.m
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul avirare termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex. uscat 8O%

Red. PV-3 ex- 13i 12018 I 5 NOţ'1Ü,p
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Vasilica PLEŞU

o

Bd. Regina Elisabeta nr 47. d poştal 05W13, sedor 5. Bucureşli. Român
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r'fll PRIMĂŔIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. 1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
tglB2ol9sAnBĂTonR1 IMPEUNÄ

Nr,1 0057116687021
19. NO1Ů1d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei . . -

.. ‚bL ‚sc. ‚ap.: Sectorl

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr 1663702/10.10.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr.10057/1 1.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de speciatitate
pentru intervenţia asupra unui trunchi de copac rămas în urma utlimei toatetări, situat in spaţiul verde
aferent blocuiui 8 ‚sc.B din Ateea Lt.Av.Gheorghe Stâipeanu nr.l1, sector 1, Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 05.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravitanut Iocalităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normete de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc 8, sc.B, Aleea LrÁv.Gheorghe Stâlpeanu ;zr JI

-t ex. Poputus sp. (ptop) ® lOOcm, h 8 m, uscat 100%, existând pericolut prăbuirii ta condiţii
meteo nefavorabi]e i nu numai.

Lucrărite avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;
Q 021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucure1i, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a acciűentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţetelor aeriene, astfe] defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urniări nedorite i crearea condiţiilor pentru ptantarea de
rnaterial dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegeta], în compensarea arborelui uscat avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa truuchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzätoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiut verde aferent blocutui respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţe]e de utilităţi, in perioada optimă de plantare prirnăvaral
toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 atin5 din Anexa t la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a p]antăritor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din acelaşi act
normativ.

Sd. Rena Elisabela nr. 47, cod poştaI 050013, sector 5, Bucureş. România
TeJ:021.305.5500
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Precizăm cä administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunuritor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respeclarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are Éerrnen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

DeJ)iyare- lex. uscal 100%

Director Executiv,

Sim?a-
ana POPA

I

Întocmit Insp. Vasilica PLESU
ŕc%-.

o

Red. PV5 ex- 13.1 I.2ol8prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Sd. R;ghia EUsabeta nr.47, cud poştal 050013, sedor5, Bucureşli. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .lţ%....:.:.::.-..

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- 191E 2rneI ÇAaMnMI,-PEUA

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafieî nr.4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari
Str.Cain nr.8 ‚Sector 1 ‚Bucure$i

Referitor la adresa dvs. nr. 16562110.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1669736/12.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nrlOl9O/15.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari de emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiu verde aferent blocului din str.
Casin nr.8, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.11.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările si
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşli i H.C.GM.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea aIveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Toaletare:
Aĺiniament stradal vis-a-vis de strCaşin nr.8

- lex. Fraxinius sp.( frasin) O ĐOcm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube(3 materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde Iatera! dreapta imobi!, str.Casin nr.8

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 10 m,în declin biologic, prezintă scorbură profundă
Ia colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirU Ia condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 2Ocm, h 6 m, uscat 100%
In faţa imobilului nr.8, strCasin

-1 ex. Carya ovata (nuc america ) o 4Ocm, h 10 m, În declin biologic, prezintă
scorbură profundă Ia colet ş pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbusirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
In faţa imobiluĺui nr. 10, str.Ca.şin

-1 ex. Caiya ovata (nuc american) o 8Ocm, h 10 m, în declin biologic, prezintă
scorbură profundă la colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile ş nu numai.

Sd. Rena Elisabeta nr 47. c poştal 050013. sedar5, Bucureşli, Ramânia /
TeI: 021.3055500
hIIp://www.pmb.ro

________

nanI CO7

Nr.1 0190116697361



• - Lucrările avizate se v6r exeduta• prin gra A.D.P. secto(- 1, nr! de telefon

021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuăndu-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot

de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare, primăvar& toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din acelaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,
in xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-4 ex, din care 3 ex. aflate în declin biologic, lex. uscat 100%
Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ĺntocmit: lnsp. Vasilica PLEŞU

RíJ. PV5 ex- 13. I I 201 Sprezentul aviz a ĺost postat pe sile-uI PMB
pe data de

. Regina EIibeta nr 47.cştai0513sedor58ucureşti. Rnmânia - — —
- l

TeI:0213O5.55Ooint. 4016 I
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PRIMĂRIA MUMCIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191s 3Ů18 ÂPBÄnCIMiLdĘEUN.

Nr.1039211671876/ I19. N5 L1d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr4 Sector 1,Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.17003/16.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1671876/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10392/19.10.2018, prin care
soflcRaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în aliniamentul stradal din str. Constantin Stere nr.36, sectorl, Ia

O verificarea efectuată pe teren, în data de 05.11 .20181 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aliniament stradal, str. Constantin Stere, stânga acces imobil nr, 36

- 2 ex.Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 4-6 m, uscate 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

O Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi
avizaţi pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare primăvaral toamna anului 2019, în vederea completării aliniamentului,
cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş

Bd. Regina Elisabeta nr 47, c poştal O513, sedor5, Bucure$tL România -
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întrţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureti.
La finalizarea. Iücrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MecFu din

cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 2ex. uscate 1 00%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

• -p -

Intocmit: lnsp. Vasilica PLEŞU

RctL P.V5 - 131 l ol8prezentul aviz a tosl pos!at pe sile-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod peştal 050013, sectDr 5, Oucureşii, Románia

T&: 021.305.55.00 inl. 4016
hUpJ/www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;

Direcţia de Mediu
POMANIA
1g16 2013 SBAtRWiUPRflJflÄ

Nr.10844/
-1 . Kuv. LäIO

CĂTRE,
AMBASADA REPUBLICII ISLAMICE IRAN

B-dul Lascăr Catargiu nr.39, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.196/2018, înregistrată la P.M.B - Direcţia Relaţii Exrerne iProtocol cu nr.2819/OLI Ł2018 şi la Direcţia de Mediu cu nn10844/02.1 1.2018 prin care solicitaţiemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în curtea AmbasadeiRepublicii Islamice Iran din B-dul Lascăr Catargiu nr.39, sector 1, la verificarea efectuată pe terenîn data de 09.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitaie cuLegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilorcu modiricarile şi comp]etarile ulterioare i H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ŕnzobil nr 39, B—dLIl Lascăr Caiargiu ‚ limita de proprietate dinspre strada Gina Patrichi:

- 2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ® 80-100 cm, h 16-18 m reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamenrIep cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
i eliminare ramuri uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruluiiproprietawlui legal aI terenului pecare se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile dc acces, luându-se măsuride prevenire a acciden[elor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelełor aeriene.
Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repausvegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cuexcepţia eliminărń ramurilor uscare şi frănte).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiO Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuluişi a iehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 dinAnexa nr, l La H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit deavizul Ministewlui Culturii, inweât Iocaţia f5gurează pe lista Monumernelor Istorice/Zone Protejate

de pe raza Municipiului Bucureti
Toaletare — 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Vasilica PŁEŞU
5exJl3il.2018

J
pe duia dc

n ţc

Bd. Regŕna Elisabeta nr. 47. cod pcştal O5)13, ssclor 5, Bucureşti. Ramânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
••

Direcţia de Mediu
ROMANIA
nIG-2a1s SÂ.QRÄŢOOIM iMpPFUN.

Nr.1 03901167186711 R BV, 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă.
Doamna
StrJ p Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 16628/16.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1671867/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10390/19.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei le emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal din str.Roma
nr.27, Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 05.11.2018, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĺ, dreapta acces imobil nr27, str Roma

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frîngerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare
ramuri uscate.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolelor:
Aĺiniament stradaí, stânga acces imobfl nr.27, str Roma

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 60-lOOcm, h 16-18 m,în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia colet ş pe trunchi, Iipsă cilindru central, atac de boli ş dăunători, ciuperci
saprofite, existänd pericolul prăbusirĺi Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului).

Bd. Rena E[isabeta nr 47, d şIaI 05m13. sdor5, Bucureşü, Rn
Tei: 0213055500
htIpJIvnw.pmb.m



- defriarea i scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de

materiai dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinta trunchiuiui de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare, primăvaral toamna anului 2019.

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

Precizăm că administratorul iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

ln ceea ce prkvete obţinerea avizului de toaletare/defrişare pentru vegetaţia situată
pe teren proprietate particulară a persoanelor fizice /juridice, actele necesare obţinerii
avizului potrivit Anexei 1 la HCGMB 304/2009, sunt:

de înregistrare tip
-Actele de proprietate
-Plan de plantare în compensare, numai în cazul defri$rii, avizat de autoritatea cu

care s-a încheiat protocoiui.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii, întrucât iocaţia figurează pe Iista Monumentelor lstorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Defrişare-2 ex.
Toaletare —1 ex.

Întocmit: insp. Vasilic7U

15,

Red. PVSex- 13112018
prezentul aviz a fosl postat pa site-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod peşal O513. seclor5, Btureşt. Româna

TeL 02Î30555.W nl, 4016
http://www.pmb.ro

Director Executiv1
Simona POPA
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti
Spre ştiinţă,
Doamna
Str. - 1ľ. Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.16450/05.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1668222/09.10.2018şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10013/l0.10.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cerereadoamnei de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arboresituat în aliniamentul stradal din str.AUasului nr.1 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de01.11.20] 8, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul lccalităţilor, cumodificările i completările ulterioare i H.C.O.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaçiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Miniament stradal, în dreptul imobilului nr. 1 1,str. Atlasului

-1 ex.Tilia sp.(tei) Ç73 6Ocm, h 14 m, viabil, fără semne vizibile de declin biologic (scorburi pe
colet, trunchi), nu prezintă semne de atac de boli i dăunători i elemente generatoare de pericole -

reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiaíe sau accidente prin frängerea i prăbuirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate i răzuirea rădăcinilor ca soluţie tehnică în ceea ce
privete problemele generate de sistemul radicular al arborelui.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriuţ Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului) prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/3 l 9.32.58, 021/319.32.53, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că administratorul legal al terenu]ui este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aproharea normclor de protccţie a spatii!or
verzi pe teritoriul Munictpiului Bueureşti.

Prezentul av men de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare *

Director Ex utiv, ‚

Simonş-Ma naP))

vr r śa1 Întocmit Insp. Vasilica PLEŞU_,Red. P45 exJl4, l l .2ülsprezentul aviz a Iost postat pe site-ul PMB
ýC-lż%.

pe data de

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poştal osmi 3, sednr 5, Butureşti, Rnmânia
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http:/Iwww.pmb.w
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PRIMĂRIA MUNIÇIPUJLUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
l9%a.an,ssÁs.irnLi nvru,ga

23.NOV lfl

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului

bL1 sc. ap.Ł ‚ Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor ]a adresa dvs nr.16588/10.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1669728/12.102018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10I91/15.10.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea efectuată de domnul e emitere a avizului de specia]itate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului J, sc.I din Calea Sriviţei
nr.212, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 05.11.2018, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificări]e i completăriie ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spa(iu verde din Caiea Griviţei nr.212, bl.J, sc.Í - J

-1 ex. Acer sp.(arţar) 4Ocm, h 16 m, trunchi flsurat, uscat 8O%, existând pericolui prăbuirii
la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;
021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea consrucţiilor din
jur i a reţelelor aericne, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pcntni plantarea de
material dendrologic tânăr în spaţiul verde aferent blocului rcspectând distaifla reglemenară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara —toamna anului 2019.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de
pămünt, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum lcrn) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare primăvaral
toamna anului 2019La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47. cod pcşlai 050013. sector 5. Buoireşb, flomänia /
Td:0213055500

UkAShttp:/ĺwww.pmbm
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Precizăm că administratorul legal aI terenului esţe răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr, L Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Domnul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentuł aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- Ies uscat 80%

Director Executiv,
Si

Întocmit lnsp. Vasilica PLESU

21. lî)

Red. P.V5 ex- 14.11.201 8prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Rena Elsateta nr. 47. cod poştal 050013, sedar 5. Bucure$, Ramánia

T&: 021.305.55.00 int 4016
hupJ/wvwpmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
lt2OIS sÂÁmQL4 iUWCEUNA

2 N0V 23B

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4, Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Doamna
Str. ‚ Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 15978/08.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1670885/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10308117.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei de emitera a avizului de
speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor shuaţi in aliniamentul stradal din str.Mitropoflt
Varlaam nr.73 x str.Măicănesti, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.11.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţi(Ior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm
Toaletare:
Platbandă-spaţiu verde, str.Mitropolit Varlaam nr. 73

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 3Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frängerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
ş eliminare ramuri uscate.
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:
Platbandă- spaţiu verde, str.Mitropolit Varlaam nr. 73 x str.Măicănesti

-1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 10 m,înclinat spre carosabil, prezintă scorbură
profundă Ia colet & pe trunchi, atac de boli i dáunători, existând pericoIu prabuirii Ia
condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 6 m, uscat 100%
Spaţiu verde plalbandă str.Mitropolit Varlaam nr. 73

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 4Ocm, h 4 m, prezintă scorburi, atac de boli ş
dăunători, ciuperci saprofite, existând pericolul prabuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu
numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

r
Bd. fle*na Elisabela nr 47, d ştaI O5l3. sedor5. Bucure. flomân
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 dirî,Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tănăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare, phmăvar& toamna anului 2019

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare-3 ex.din care 2 ex. aflate în declin biologic, 1 ex. uscat 1 00%
Toaletare —1 ex.

Director Execuţiv,
Simona-MatflQPA

ů(J'
. lntocmit: Insp. VasiIPEU

2t NOV2O1B
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Red. P.V5 -I4.I 1.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI T1ţ2i.:.

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191S 2OISisÁÁW1IU J'PPEUNÁ

23.NOV 2O8

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Doamna
Str. nr. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1670896/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10309/17.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în. curtea
imobilului nr27 din str. fladu Boiangiu, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.11.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările si completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm
Ţoaletare:
In curtea imobilului nr.27 din str Radu Boiangiu, Iângă gard, !a Iimita dc proprietate cu
imobiĺuĺ nr.25

- 1 ex.Ailanthus altissima(oţetar) 040 cm, h12 m- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, cu apflcarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamenentului in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente IaO condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
In curtea imobUului nr.27 din str. Radu Boiangiu, dreapta acces imobfl

-1 ex.Parthenocissus sp.(viţă canadiană) Iipită de peretele casei i buranul de
scurgere.
In curtea imobilului nr27 din str Radu Boiangiu,dreapta acces imobil

-1 ciot O 80 cm, extragerea radăcinei.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Ienmoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat

Sd. Rena Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013! şedor 5. Bucureşü. Rcgnánia
TeI: 021.30555.00
http:/A'nvw.pmb.ro
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Nr.1 030911670896/



echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

- scoaterea rădăcinii arborelui se va
evenimente cu urmări nedorite i crearea
dendrologic tänăr.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare-2 ex.
Toaletare —1 ex.

21.kpr11

Întocmit: lnsp. Vasilica PLESU

Red. P.V5 cx- 14.1120! 8prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de

Bd. Rena flsabela nr 47. Ęod poştai OSW1 3, sedor 5. Buureşb, Rcmân

TeI: 02130555OOint. 4016
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Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mëdiu
ROMAN IA
WlS 3OlS šÄitt#ii

Nr. 8903/1659328/ 27 UQV ?Qq

-. CĂTRE,
MUZEUL NAŢIQNAL de GEOLOGIE

os. Pavej Dimitrievici Kiseleff nr. 2, Sectorl, Bucuresti

În atenţia domnuIu administrator
-

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1659328/11.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.B903/12.09.201B9, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciaitate
pentru íntervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Muzeului Naţional de Geologie din os.
Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 2, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.102018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările ş completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaleţare:
Spaţiu verde curte muzeu, Iângă gard, Iimita de proprietate dinspre Institutul de Istorie
Nicolae Iorga

-4 ex. Ailanthus sp.(oţetari) O 20-4Ocm, h9-12 m, reducerea cu 1/2 din înăltimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului ş eliminarea
ramurilor uscate, în vederea evitărU producerU de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiu verde curte muzeuQängă ieire metrou)

-1 ex.Morus sp.(dud) O4Ocm, h12 m,inclinat, reducerea cu 1/2 din înăltimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea
ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin(3 frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiu verde curte muzeu, Iângă clădire

-1 ex.Ulmus sp.(ulm) Q200cm, h20 m, reduceréa cu 1/2 din înăltimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramUri Ia condiţii meteo Refavorabile.
Defrişare:

-

Spaţiu verde säte ćurte muze,IateraI dreapta (intrare spate Parc KiseIe)
-1 ex.Populus sp.(plop) O lOOcm, h12 m, uscat 100%

Spaţiu verde curte muzeu,(Iângă iesire metrou)
-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O lOOcm, h12 m, în declin biologic, prezintă scorbură, atac

de boli ş clăunători existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

tererului pe care sc află a:orii ‚cc:form prevec:rilor Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009 jrivind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

Bd. Rgna Elisabela nr. 41, cnd poştal 05C013, seclor 5, Bucureş, Romănia
Te102130555.OO
httpiNrvw.pmb.ro



- toaletarea se va executä conform afl. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti,

în perioada de repaus vepetativ a arborilor (toamiiă-primăvară) pentw a nu ti afectat

echilibrul biolDgic al acestora (cu excepţia eliminăTii ramuiilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetaI in compensarea arborilor avizaţi pentru defriare,

conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot

de pămănt, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului mbiimum 7cn) i

înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de speciejn primăvara anului2OlG,

potrivit Angajamentului de Plantare nr. 8903/14.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din acelaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe Iista Monumentelor lstorice/Zone

Protejate de pe raza Munícipiului Bucureşti.
Defrişare -2ex, din care lex.uscat 100%, 1 ex. în declin biologic

Toaletare —6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar POPA

Intocrnit
Insp. VQsilica P U

21 NOV

Red. P.V-5 ex- 16.11.201 Sprezentul aviz a fost postat pe site-uI PMR
pe data de

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

Tel: 021.305.55.00 int. 4015
hHpilwww.pmb.ro
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Direcţia de Mediu -
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1 POMANIA2.. Łibv, u u

Nr.1 0249/1 670041t
CĂTRE,

ADMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, Sector 1

Spre ştiinţă -

S.C.TAIFINSERVICE SRL
os. Nordului nr. 7-9, sector 1 -

Referitor Ia adresa S.C. TAIFIN SERVICE SRL, înregistrată Ia P.M.B ců
nr.1670041/15.10.2018 şi ia Direcţia de Meditťcu nr. 10249/16.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în os. Nordului nr. 7-9, zona fostului
Patinoar Herăstłău ‚ Ia verificarea efectuată pe teren în data de 15.11.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzś de pe teritoriul Mun(cipiului Bucureşti, avizăm:
ToaI eta re:
Parc Regele Mihai I(fost Parc Herăstrău ‚zona fostului patinoar) —Iimitrof onă parcare
Isoida

-2ex. Populus sp.(plop).O 200cm, h 14-lBm,înclinaţi, în declin biologic, prezintă
arpantă uscată, reducerea cu 1/2 din înăiţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare şi eliminarea arpantei uscate i ä ramurilor uscate, în vederea evitărfl
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Part Regele Mihai I(fost Parc Herăstrău ‚zona fośtului patinoar) —Iimitrof zonă parcare
Isolda

-lex. Populus sp.(plop).O 200cm, h 14-16m,uscat 100%, existând pericolul

O producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Populus sp.(plop).O 200cm, h 14-16m,în declin biologic,uscat 80%, existând
pericolul producerii de pagube matęriale sau accidente prin frângerea şiprăbuşirea de
ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iernnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

r măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

• -toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M:B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI ácestora.

-- defriçrea ş scoatorea răciniIor se vor efectus pentn evitaraá- producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare piantărfl de material
dendroiogic tânăr.

Bd. flegina Eüsabeta nr 47 cod poştal 050013, sectnr 5, Bucureşti. Rnmána

TeI: 021.305.5500
htlp 1/wvňvpmb. ro



Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuŞei lucrărîior, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea

tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr

304/2009. -

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi si aflaţi în declin

biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.Q.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării

a 2ex. arbori tineri1 în incinta Parcului Regele Mihai I în prima perioadă optimă
primăvaraltoamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 lä H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăńior în compenśare. Jn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.k din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe lista Monumentelor lsţorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaletare -2ex.
Defrişara2ex. uscate 80%- 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

žt.. 2"
lntocmit: Insp. Plesu Vasilica

5ex121.11.2018

prezniuI aviz a fosl poIal pe siic-uI PMB . .. - -

pe data de

Bd. Reina Ehsabela nr 47, cod poştal O513, sedor5, Bucureşh, Româna

Teł: Ď21305.55CC inL Ol6
htlpiíwwwpmbro
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
1915 2W 5 I SÄaY3i1 iLtęunÁ

Nr 10393/1671879/ 27 NOV 2018

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4,Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnului
os. nr ‚ bI. .‚ sc. ‚ ap. .‚ Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.16879115.1O.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1671879/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr10393/19.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului - privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde din parcarea de
resedinţă din os. Stefan cel Mare nr. 6, bI. 15A, Ia verificarea efectuată pe teren în data de

— 09.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a.spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Loc de joacă, Iângă prcarea de resedinţă, Iocurile 54-56, în spatele blocului 15 A din os.
Stetan ceI Mare nr.6

-1 ex. Acer sp.(arţar) 030 hlOm, inclinat spre Iocul de joacă i parcare de
Ç reedinţă-locuriIe 54-56, parţial dezrădăcinat în partea opusă închnărU, prezintă scorbură pe

• trunchi, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările- de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 1, nrde telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 rivind Normele de protećţie a spaţfllor verźi de pe teritoriul -Municipiului
Bucureştí, evacuându-se ňiasa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

--7 msuri deprevenire a accidentelor sau a detërtorăřiiconstrucţiilor diń jur şi â reţeielor
aeriene şi creându-se condiţUle necesare plantărü de material dendrologic tânăr •-•

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
-» -. -execuţiei lucrărilor, sigUranţa bunurilor şi a persoanelor.în zona operaţiuńilor, respectarea

.prevederilor -avizuîui şi a tehnologiëi de speciaiitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se.sancţiuni .conform art. 6. pct 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr.

- 304/20Ga. - r--

Pentru repararea prejudiciului adus mädiului conform H.C.G.M.B nr.. 304/2009, în
compenśarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia p!antării-' a 6- ex. -arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului

Bd. Regina Clisabeta nr 47. cod poştal O5&313, seclnr 5, Bucureşti, Ramănia

Te1021.305.55.OO
hflp-Jíwww.pmb.ro



minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in

perioada optimă de plantare( primăvara /toamna anului 2019).
La finalizarea lucrărilor de plantareconf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplíca sancţiuni conf.
arL4 din acëlaşi act normativ.

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

Direct9Ęęcutiv,
Sim4ďK?fâ44a aPOPA

prezentuL aviz a tost uaştat pe ste-uI PMB - .‘

pe data de

2&NO 2L8 2lIjp

Întocmit: Insp. Vasilica PLEŞU
5ex./ 21.11.2018

Bd. Recina Eisabeta nr. 47, cvd pcşta] 05c013. sector 5, Bucumş. Rcąnânia

TeI: 021305 5500 int. 4016
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Direcţia de Mediu .

POMANIA
- -. —

-- l2-2O8ÁBATop,tĄi,.PflEUNÁ

. 4 — r.zşWrw— —

-Nr.10536/1673164/
27.NűV.2O1

CĂTRE,
$ ADMINISTRATIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1

- B-dul PoIigraflei nr.4,Sector ĄBucureti

Spre ştiinţă,
Domnului
Str Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr16968/18.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1673164/23.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10536/24.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Jimbolia nr. 59,
Ia verificarea efectuată pe teren În data de 09.11.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/200T, privínd reglementarea şi -

administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioaŕe şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din MunicipiuIBucureti,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal ‚da'apta acces imobil nr.59, str Jimbolia

-1 ex. Tilia sp.(tei) 060 hl2m, în declin biologic,prezintă scorbură la bază si pe
trunchi, înclinat spre carosabil, uscat 80%, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i producerfl de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 1, nr. de telefon 0211319.32.58, 021/319.32.53, conformprevederilor H.C.G.M.B.

- .. nr.. 304/2009 privind Normele de protecţie a späţitlor verzi de pe teritonuŕ Munícipiuini
Bucureşti, evacuându-se masarlemnoasă pentru a nu bloca căile deacces, Iuându-se
măsuŕi de prevenire a accidehtélor sau a deteriorării cänstruóţilldř din jur şi a reţëlelQr
aeriene şi creânclu-se concliţHle necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răśpunzător de supravegherěa
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului ş a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
3C4/2009. -

-

Pentru refacerea fondului - vegetal, conform -JH.C.G.M.B. nr.-304/20Q9, în --

compensarea arborelui uscat avizat péntru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 1 ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului

Bd. Rena Elisabeta nr. 47. cod poştal 0513. sectDrS, Bucureşh. RDmănia
TeI: 021305.55.00
httpíÁwěw.pmb.ro



minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în

perioada optimă de plantare( primăvara itoamna anului 2019).
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B: în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arL4 din aceIaşi act normativ.
Frezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii
Defrişare - 1 ex. uscat 80%.

Director Executiv,
SimonaMariana POPA

to'
Ny

2S NO 2010

Întocmit: lnsp. Vasilica PLEŞU
5ex./ 21.11.2018

prezentul avizafcst postat pe site-ul PMB - - -
- -

pe data de

Bd. Rena Eksabea nr. 47. cod pnştal asJ13, sedor 5. Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.305.55.OOint 3016
hltpJ/wwwprnbm
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ROMANIA
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27.NV1fl - - -

- CĂTRE,
INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU APICULTURĂ SA
B-du Ficusului nr. 42, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1673614/24.10.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.10592/25.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Institutului de Cercetare
Dezvoltare pentru Kpicultură SA, din B-dul Ficusului nr.42, sector 1, la verificarea
efectuată pe teren în data de 09.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:

- Toaletare:
Curtea Institutului de Cercetąre Dezvoltare pentru Apicultură SA, din B-dul Ficusului
nr.42

4ex. Tilia sp.(tei) ® 30-6Ocrn, hlO-12 m, reducerea cu 1/3 din înăltimea
coronamenielor arbońlor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
şi prăbuşirea de rarnuri
Defrişare :
Curtea Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură SA, din B-dul Ficusului
nr.42, dreapta acces clădire

-2ex. Ulmus sp.ůlm) -® 40-6Ocm; hto-12, uscaţi l00%, existând pericotul
prăbusirH Ia conditn meteo nefavorabile M nu numai

Lucrările avizate se or executa prin grija admimstiatorului/propne[arului legal -

aI terenului pe care se află arborii;conform prevederilor laH.CflM.B. nr. 104/2009
pu\ rnd Normele de protectie a spatulor verzi de pe teritoriul Mumcipiului Bucuresti,
cvacuându-se masa lemnoasă pernru a nu bloca căMe de acceš, 1uândise măsuri de
prevenirea accidenteior-sau deteriorarea constmcţiilor din jur$i..a reţelelor aeriene,

-

- aštíel -:
• %.. .t. .

- to-1ttarea se va txecuta ćonform art. 5 pct. 6 din A!1rxa1 IaFI.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normclc de protectie a spatiilor verzi dc pe tentonul Municipiului
Bucuresti, în perioada de repaus vegetatlv a arbonloť(toamnă-pnmăvară) penfrua nu

- ;--- ‚ -

Bd. Regina Eusabeta nr. 47. cud pcştal 050013 seclor5, Bucureştŕ. Rumănia

TeI: 021305.5500
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fi afectat echilibml biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiuue ce se poate executa în orice perioadä a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arbodlor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiiloŕ pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defriare, conform H:C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumterinţa trunchiului deiO-28čm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespimzătoare diametrului în funcţie de specie
primăvara anuui 2019, conform AngajamenMui de F1antare nr. 10592/1/19.11:2018.

La finalizarea lucrădlor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz aretermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 2ex. uscate l00%
Toaleture — 4 ex.

Director Executiv, - -

Simona-Mariana POPA .

: -

- -: Întocmit: Inspector Vasilica PLESU

• .

Rcd. P.V/5 ex- 21.11 olBprezentul aviz a ĺost pcstat pe site-uľ PMB - -

pe data de

‚flĄ

Bd. RegŤna Elisabeta nr. 47 cod poşaJ 050313, secrnr 5. Bucvreşt, Rnárga
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl
Direcţia de Mediu

POMANIA
- fl 18-2010 SÁPBÄTCP!M IMpnEU.Â

Nr. 11103116802061
-

CĂTRE --

Doamna - --a. I_- -. - -

Str. nr. ‘,sectorl
Spre ştiinţă
Dóamna' - - - - - -

-

Str.
- ąn fl sectorl

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1680206/13.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11103/14.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului deÇ3 specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 23 din str. Alexandru
Constantinescu, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 19.11.2018, s-a
inventariat următorul material dendro)ogic pentru -care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilorverzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spate curte imobil nr.23, str. Alexandru Constantinescu

-lex. Ulmus sp. (ulm) O 6Ocm, h 16m, bitulpinal, uscat 100%, existând pericolul
prăbuirii si producerii de accidente sau pagube materiale la condiţii meto nefavorabile i nu
numai.

Lucrădle avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau detedorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

O plantării de material dendrologic tânăr Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI
terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz
contrar apIicându- sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia I{0G.M.B. nr.
304/2009.

- -

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
-

- compensarea arborelui uscat avizat pentru deĺrişare, aveţi obligaţia plantării a lex.
rbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiuluř
rninimum 7cm) i înălţime corespunzătoarë diametrului în funcţie đe specie, -în
perioada cptimă de planîare- (primăvaraltoamńa anului 2019) potrivit AngajamentuIú de
Plantare nrll 1ď3/ĺ/19.11.2018. -

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 aĺin.5 din Anexa 1 ĺa H.C.G-M.B. nr. - - -

3CI2009. aveţi ialigaţia de a anunţa Direcţia de Msdiu -dh cadw P.ME. in vederea
veńficării în teren a plantărilor în compensare. In:caz contrar se vor aplica- saricŞunF'conf.
art.4 din aceIaşi act normativ. - -. -

Bd. flegina Elisabe!a nr. 47. cod pcştal 050013, seclor5. BucureşU. Rnmánia

TeI: 0213055500
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Prezentul aviż are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şí este valabil însoţît

de avizul Ministerului Culturfl, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.
Defrişare- 1 ex.uscat 1 00%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit lnsp.Vasilica PLEŞU
4ex./ 21.11.2018

72 N

píc1ntuIavizafcstpcstaipc.íIc-uIPNlB

-
_t__.. .. —

pe data dc
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Nr 9708, 10908/1665458,1677127/ 29 NI)V2OIB

CĂTRE,
.

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
Bdui Regina Elisabetanr.16,

SectoL3,Bucuresti

Spre tiinţă
- Doamna - -

ap.' Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa doamnei
‚ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1665458/O1.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9708/02.10.2018, cu completarea
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1677127/05.11.2018 i Ia DM cu nr. 10908/06.11.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în curtea
imobilului nr. 9 din B-dul Aerogării, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, În data de
22.10.2018, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.9, B-dul Aerogării

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 6Ocm, h16 m, reducerea cu 1/2 din înăltimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea
rarnurilor uscate; în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidôntë prin

O frângrea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare: -

.

Acces stânga curte imobil nr.9, B-dul Aerogărü
-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O 6Ocm, h16,înclinat către aleea pietonală, se sprijină pe

gardul imobiluiui, existând pericolul prăbusirU ş producerii de accidente sau pagube
materiałe ia condiţii meteo nefavorabiie I nu numai. -

Acces dreapta curte imobil nrS, B-dul Aerogărfl
-1 ex. Acer sp.(acer) O 6Ocm, h14, înclinat către imobil vecin-,se sprijinăĹpe imobilul

vecin, existând pericolui prăbusirU si producerfl de accidente sau pagube materiale Ia
condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii (A.F.I.),conform prevederiior Ia H.C.G.MIB. nr. 304/2009
privind Normele de rotecfie a sp&iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
evacuändu-se masa Iemnoasä pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, cud pcştal 050013, sednr 5, Bucureşti Rcmânia
T&: 021,305.5500
hltp:/íwww.pmbro



in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat

echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anuluD.
- detriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite $ crearea condiţîHor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr. -

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arboritor avizaţi pentru deťńarą

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot

de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului miĄimumj 7cm) i

înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie ( primăvar&toamna anuiui

2019).
La finalizarea Iucrărilor de p]antare conf. art.9 aľin.5 din Anąxa 1 ]a H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea

veriticărfl în teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art4 din acelaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-2ex.
Toa/etare — 1 ex.

$RECTOR EXECUTIV,
/Sim - iana POPA

&_# p0" Întocmit
Insp. Vasilica PLEŞU

21 NOV. 2Q8

Bd. Re*na E!isabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Ramânta

TeI: 0212055500 ‚nt. 4016
hIIp:IIerwnpmb. m
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CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 - -

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Grupul de Iniţiativă Civică Cimigiu —cismLcivic@gmail

4

Referitor la adresa dvs. nr.l6452/23i0.2018, înregktrată la P.M.B cu nr.
1674160i25.10.2018 şi ]a Direcţia de Mediu cu nr10614/26.10.2018, prin care ne Ĺransmiteţi spre
so]uţionare cererea Grupului de Iniţiativă Civică Cimigiu, de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în Piaţa Valter Mărăcineanu, sector 1, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
inlravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ul(erioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti din Municipiul
Bucureti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor: - -

Spaţiu verde, Piaía Va/ier Mărăcinewzu -
- -

-1 ex. Tilia sp. (tei) 8Ocm,- 1Ý 18m, uscat 100%
Lucrădle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58;

021/319.32.53,conform prevederilńr Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de rotecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur ş a reţelelor aeriene, astfel defrisarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material -dendrologic tânăr.

-
-‚ Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arhorelui uścat avizat pentru defriare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantärii a ĺex. arbote tůnăr-cu balot- de
f- părnânt, circurnferinţa truncbiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţiňie

corcspunzătoare diametrulni în funcţie de specie, în perioada optirnă.. de plant-are
• - priuävara/Ĺoanrna anu]ui 2019. _; -

La finalizarea lucrărilor de plantare conf art.9 alin.5 dicAnexa l Ia H.Ç.G.M.B_ nr.
• -- .304/2009, avcţi obligaţia de a anunţa- Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea veriflcării în

- terena plantărilor în compensare, In caz contraĘ se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normz'tiv.

- -Nr.1Q614Í167416O/

Precizăm că -adminisrratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea ëkëcuţiei
Iucrärilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zoha operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

54 Regina Elişabeta nr. 47, cod puşwl 050013. sector 5, Bucureşd, flománia

TeI: 0213055500
hlip:I/vnnipmbro



şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pcL 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit de

avizul/punctul de vedere emis de Ministerul Culturii.
Defrişare- lex. uscaţ 100% -

Director Executiv,
POPA .

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

- - H --

Ređ. ex/ 2Q S ĺ 2üłsprezenlul aviz a (ostpostat pe site-uI PM -

pe data de

- -

J7JĂOV 2OB

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cod poşta! O5Jl3. sectar5, Bucureşti, Ramânia
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Nr.10911/16774961

— -t

- CĂŤRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.17844/31.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.Q 1677496/05.11.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1091 l/06.iI.2018, prin care soliciiaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Parcul Brâncui din Calea
Dorobanţi, sector 1, Ia verificarea efectuaă pe teren, în data de 19.10.2018, sa inventariat următorul
rnaterial dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti din Municipiul Bucuresti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spa(iu verde, stânga acces Parc B,-âncnşi clin Caka Dorobcmţi

-1 ex. Acer sp. (arţar) 8Ocm, h 14m, Lrunchi despicat, înclinat către aleea pietonală, existând
pericolul producerii de pagube materiale sau accidente la condiţii rneteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;
02t/319.32.53,conform prevederiloŕ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor saú deteriorarea construcţülor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente ?u urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

-

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare, conform
H.C.G.M.B. nr. 104/2009, aveţi obHgaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferin(a trunchiului de 20-2Scm (Ç3 - trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de .plantare
primăvaraitoamna anului 2019.

La ‘finaflzarea lücrăij]or- de p]anrare gonf. art.9 álin.5 din Anex'a J Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2p09, aveţi obĘaţiňde a anűnţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B în vederea verificării- în
tcrená plantărilor în compcnsare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni ëohf. art.4 -din acelaşi act
norrnativ.

-
-

Precizăm că administratorul legal al tercnului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, sigůranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, rešpectare prevederilor avizului

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod pnştal 050013. sednr 5, Bucuw$ti. RDmănia

Tel: 021.30555.00
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şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicâiidu-se sancţiuni conform art 6,

pct, 8 din Anexa nr. 1 la RC.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă in vederea evitării praducerii de accidenle

sau pagube materiale. -

Defńşare- lex. ajlat îndeclin biologic.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

27 UOV 2U

o

Ó

Întccmit: Inspector VasiIica PLEŞU

Red. PV-5 ex/ 20. I I 201 8pezentuI aviz i fost postat pe site-uI PMB
pe daia de
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Nr.7534/bis/1 649451/ O ‚ OEQ 733

CĂTRE,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială ęi Protecţia Copilului Sector 1

B-dul MareaI Aĺ. Averescu nr.17 sector 1,
-

Revenind Ia ädresa dvs. înregistrátă Ia RM.B cu nr. 1649451/06.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.7534/07.08.2018, prin care solicitaţi erniterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui (cástan) situat în curtea centrului D .G .A .S .P .C .S 1, din B-dul MareaI
Averescu nr. 17, vă comunicăm că Ia reverificarea efectuată pe teren, in data de 28.11.2018, s-a
constatat existenţa a lex. Aesculus hippocastanum (castan sălbatic) O 80 cm, h14 m — uscat 100%
cu multiple scorburi pe trunchi fapt pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 pńvind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modifićările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritor[uI Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobiţ nr. 17, b-duĺ Maresai Averescu (Ia intrarea în curte, pe padea stângă):

-lex. Aesculus hippocastanum (castan) O 8Ocm, h 14m- uscat 100%, prezintă scorbură
profundă Ia colet i pe trunchi, Iipsă cilindru central, ciuperci saprofite, existând pericolul prăbusirü i
producerfl de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa in regim de urgenţă prin grija dvs., conform H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr. Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal al
terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz .contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea
arborelui uscat avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în curtea imobilului mai sus menţionat în
perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019,toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/20Ô9,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teręn a
pIańtriIor în compensare. In caź contrar se voraplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă. -

- Defrişare-1ex.uscat 100%

:ecutiv,
iana POPA

Intocmit: Insp. Vasilica PLESU
4cx./28.1 1.2018

2ţwgnn

prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB
pe data đe

Bd. flegina Ehsabeta nr. 47, cnd paştal 050013, sectqr5. Bucureş, Románia
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Nr.9666/1665091/ nrn
t'Q.ULLLJJ CATRE, - -

s.c ĐENTOTAL HOSPITALITY S.R.L.
B-dui Mircea Vodă nr24, eLl, sector 3

(Str.ürbei Vodä nr 146, sector 1)

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1665094/28.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.9666/01.10.2018, prin care solicitaţi defriarea a doi arbori situaţi pe
amplasamentul vütoarei construcţii din str tirbei Vodă nr. 146, sector 1, ‚unde se vor
executa Iucrări de construire hotel 2S+P+5 E .şi împrejmuire teren, conform Autorizaţiei de
Construire nr. 427/1632679/13.09.2018, vă facem cunoscut că Ia verificarea pe teren în data
de 09.10.2018 pe amplasamentul. sus menţionat, a fost inventariat următorui materiai
dendroiogic pentru. care ?n conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementareä şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările ulterioare
i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Curte imobU nr 146, stânga acces imobiĄ Iângă gard, str tirbei Vodă nr. 146

-2 ex. Acer sp.(artar)040-60 cm, h12-14 m,incflnati către aleea pietonală, se sprijină
pe gard, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
in vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminaré ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietaruiui /administratorul Iegai aI
terenuiui,conform prevederilor ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu blpca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene, astfel se va executa pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau
toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor
uscateşLfrânte). -

Precizăm că administratorul iegal äI terenülui este răspunzător de súpravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul -Ministeruiui CulturH, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaíetare —2ex.

Pentru reanalizarea şi soiuţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de
specialitate de defrişare a celor 2 ex. arbori situaţi pe amplasamentul viitoaręiconstrucţji din
str. Stirbei Vodă nr. 146, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod paşlal 050013, sedor 5, Eucureşti, Rcmánia
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protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3, pentru
obţinerea avizuiui de dezafectare a materialului dendrologic în vederea reaflzării unei
construcţii este necesar să cąmpletaţi documentaţia i să depuneţi Ia Registratura PMBcu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele acte:

iiiian de amenajare spaţiu verde minim 30%, conform prevederilor regulamentuiui
de urbariism i autorităţii dé médiu -

•planůrile anexate ia avizul de Ia Comisia Tehnică de Circulaţie din cadru PMB.
ipIana vizată spre neschimbare de Ia Avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionaie; . -

•Certificat de Urbanism nr. 1096/1490675/25.09.2017.

În urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate
altor documente necesare emiterii avizului.

solicita p1ezentarea

• Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU.
5ex./23.1 1.2018

-

-

G

19. NOY i8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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CĂTRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

E 8-dulPoligraĺieinr.4

r

ŔOMÂN IA
I0l$-2GT8sAflsÁTnI1lM 1MPPęUNA

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1672889/22.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10480/23.10.2018, prin care solicită

Q
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în faţa imobilului
nr.80 din str.Renasterii, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 09.11.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr
114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de

— aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Aliniament stradal,stânga- dreapta acces imobil nr 80, str. Rehaterii

-2 ex. Pwnus cerasifera (corcodus) O 20-3Ocm, h 68m, în declin biologic, prezintă
scorburi multiple pe trunchi, ciuperci saprofite, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile ş producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58,

021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/200 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Pěntru repararea prejudÎiului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defriare, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri
cu balot de pământ1 cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea çorespunzătoare
acestuia, funcţie da specie, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2Qt9,
toamna anului 2019 cu resjebtarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alvéoÍëlor stradale din cadrul planlaţhlor de aliniáment din
Municipiul Bucuresti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
3042009, aveţi ohligaţia de a anunţa Direbţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verUcării în teren a plantărli în conipensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4
din acelaşi act normativ. -- -. --;.
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Precizäm că administratorul/prroprietarul Iegal al terenuIu este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărWor, privind respectarea prevederflor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiurfilor,
în caz contrár aplicându-se sancţiúni conforrn art. 6, pct, B din Apexa nr. 1 IaH.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul avz are tërmen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare- 2ex.aflate în declin biotogic. - -

Dirűctor Executiv,
Simona-Mariana POPA

— --

Întocmit lnsp.VasiHca PLEŞU
5ex./ 28.M.201 8

•-

2t0V k4

—

o

f - -

przentuI aviz a fosI poslat Ľ sitc-uI PMB
-

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal C50013, secior5, Bucumşi. Rarnânia
- Td: 021.305.55.00 int. 4016

htpJMwW.prnb.m
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Direcţia de Mediu
ROMANiA

- - - -• —

Tg1s 2344 ă1onIM h?PPEUNÁ
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-

________

!I1 ţ'rn ma - -

O4, ULL. tJ-
- -: -

CĂTRE, -

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 -

- BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti -

Spre ştünţă: -
-

ana
- isociaţia de Proprietari bloc 13, str Nicolae Constantinescd

nr 13, sector 1

Referitor Ia adresa doamnei eprezentant aI Asociaţiei de
proprietari bI.13, din str. Nicolae Constahtinescu nr. 13, sector 1, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q
1673276/23.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10532!24.10.2018, prin care care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În spaţiul verde
aferent blocului 13 de Ia adresa sus menţionată, după verificärea efectuată pe teren, în
data de 19.11.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defflşare cu extragerea rădăcihflor:
Spaţiul verde iateral stânga bloc scara 8

-1 ex. Salix sp. (salcie) O-8Ocm, h lSm, în declin biologic, înclinat, prezintă scorbură
proíundă pe trunchi, cu rădăcinile Ia suprafaţă, dezrădăcinat În partea opusă înclinărfl,
existând pericdlul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerfl de accidente sau

- pagube materiale ‚specia SaIix având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde Iateral stânga bloc,scara 1.:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O BOcm, h 12m,înclińat, în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia colet,cu rădăcinile Ia suprafaţă, dezrădăcinat În partea opusă înclinărfl, existând
pericolul prăbusirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerh de accidente sau pagube

O materiale, specia Salix având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc:

• -

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 16m, înclinat către imobilul večin, stă sprijinit pe.
gard, dezrădăcinat în partea opusă înclinării, existând perićolul prăbuirH Ia condiţii meteo
nefavorabile I producerfl de accidente sau pagube materiale:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O BÜcm;h 16m, înclinat, în declín biologic, prezintă scorbură
pe trunchi si ciuperci saprofite, cu rădăcinile Ia suprafaţă, dezrădăcinat în partea opuśă
înclinării, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerfl de
accidente sau pagube materiale specia SaIix având Iemnul de esenţă moale.

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O SOcm, h lSm,înclinat, în declin biologic, prezintă scorbură
pe trunchi si ciuperci saprofite,cu rădăcinile la suprafaţă, dezrădăcinat în partea opusă
încinăr existąnd pricoIuI orăbusîr,i Ia conditii meteo nefavorabile si produceni de

-.

accidente sau pagube rnateriae, specia Salix ävând Iemnul ae esenţă moale.
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 12m,înclinat spre carosabil ş blocul vecin,

-

-‘ dezrădăcinat în partea opusă înclinării, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile ş producerfl de accidente sau pagube materiale.

Nr. 10532/1613276/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, flomânia
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Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendro1ogic tânăr, evacuându-se masa emnoasä pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü constwcţiilor din jur, a reţelelor
aeriąne sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantărfl a ex. 36 arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înăiţime
corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 13 de la
adresa sus menţionată în perioada optimă, primăvara /toamna anului 2019..

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

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic situat
în spaţiul verde afereřit blocului de Ia adresa sus menţionată, sevor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea
prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate d-na Plăcintă Magdalena
poate accesa http://www.pmb.ro/institutii/primariaidirectii/directia_mediu/avize_arbori_
emise/avizqgenerale_201 80924.pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitérfl.
Defrişare -6 ex.

Director Executiv,
SirnqMtiana POPA

-

ÎntocmitInšpećtöŕ Vasilica PLESU
5ex./23.10.2018

29. OV. 18B

Rad: VP/4 ex123. 11.2018 prezenlul aviz a tost postat pe site-uI PMB -

pe dala de

Bd. Pegina Elisabeta nr. 47. cad pcştal 050013. sector 5. Bucureşti. Ramânia
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:R0MANIA
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Nr.10533116734591 v ULLLJJ -

CĂTRĘ
- ADMIN1âTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nŕ.4, Sector, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna
Str. bI. ‚ ‚ ap.. Sector 1, Bucureti

O Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr.1673459/23.10.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.10533/24.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în )ateraiui blocului 9A, din str, Sfânta Maria
nr.2, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.11.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pri{'ind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde ‚Iateral bloc 9A *

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O3Ocm, h6 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerii de pagube
materiaie sau accidente prin frîngerea si prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
i elimínare ramuri' uscate.
Defrişare ęi scoaterea rădăčinilor: -

Spaţiu verde ‚/ateral bloc 9A

3 -1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) bitulpinal, O10-l5cm, h6, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58 ‚021/319.3253,conform prevederilor Ia H.C.G.MIBI nr. 304/2009 privind
- Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriu[ Municipiului Bucureti, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţHlor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

- toletarea se va executa conform a. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuIu Bucüreşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biołogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului). -

-
defrirea i scöaterea răriăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

produceru de evenimnte cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrólogic tânăr. -

Fentru refacerea- fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru. ť:
defrisare, conform H.C.G.M.B. nr 04/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex; arbore tânăr

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, seclor5, Bucureşd, Rnmánia
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cu balot de pământ, circumferinţa truncbiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare, primăvar& toamna anului 2019

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

-

Precizăm că administratorul legal al terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţi& lucrărilor, siguranţa bunurilori a persoańelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehhologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţluni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.&G.M.B. nr.. 304/2009..Prezentul

aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 1 ex. uscat 1 00%
Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

—

Îniocmit: lnsp. Vasilica PLESU

• •

29.NO .

- Red.:RV5ex-22II.2018
prezentul aviza fost postat pe site-uI-PMB.. ‚

-‘ data de

Bd. Regfna Elisabeta nr. 41, cod pcşta! 050013, sector 5. Bucureşti, Romănia
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
1915-2o,a SÂPEArDPţM iMpruuÁ

Nr.10539ń673162/ V
- - -

CĂTRE,
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BdulPoligrafieiryr.4 Seçtor 1, SucureşżÎ.
Spre ştiinţă,

- L

Doamna
Str. nr. Sector 1, Bucuresti -

Referitor Ia adresa dvs nr.15827/18.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1673162/23.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10539/24.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei - de emiterea
.avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in anniamentul străzii

Q TrotuuIui în dreptul imobilului nr.31, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
15.11.2018, s-a inventariat următorul material-.dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificăriie i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzü Trotuuk$; în dreptul imobfl nr.31

-1 ex. Tilia sp.(tei) 080 cm, h16 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentuiui
;u apflcarea Iucrăriior de echilibrare în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau

- accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare
ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija kD.P. Sector 1, nr. de telefon.
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţi a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa

Q 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, toaietarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echWbrui bioiogic al aćestora (ču excepţia
eliminărfl ramurilor uscate $frânte). -•- -.

Precizăm că adńiinislratowl Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, iguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art.6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M;B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare —1 ex.

Director Executiv,
s:mon t'ÎÇ&POPA

Tntocmit: Inspect&VasHicaPLES

prezentul Ăz a fo t post pes (e-ul PMB 79
pe data de

- i"
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i71 ďr%...:.:.:
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Direcţia de Mdiu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR i

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

-

t

Spre ştiinţă: .

Domnul
Str. ŕ ‚ nr ap. sector 1

Q Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1 675111/29.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.10701/30.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în faţa imobilului nr.42A din str. Niagara, Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 09.11.2018, s-a inventariat următorul material

*
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu mdificarile şi completarile
ulterioare şi HĽ.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm':
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
AIiniament stradal ‚dreapta acces imobU nr. 42A, str. Niagara
-1 ex.Tilia sp. (tei) O BOcm, h 14m, în declin biologic, înclinat spre carosabil, dezrădăcinatîn
partea opusă înclinării, prezintă scorbură Ia colet i atac de boli i dăunători,existând
pericolul prăbusirfl si producerfl de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.

o Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58,
021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi dě pe teritoriu! Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
b!oca ćăile de acces, iuândű-sě :ľnăsuri •de. prévenire a aciderte!qr.sau-déteriorarea
construcţiilor din juuşi ťreţelelor aerieneşi crearea condiţiilor necesarę pĺantării de materiaL
denďrologic tâŕr:

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea árborelui avizat pentrů
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ęx. arbori tineri
cu baiot de jământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia, funcţie de specie, în prima perioadă optimă de piantare, primăvara /toamnä anului
2019.

La finazarea :ucrărilcr de plDntare cDnf. art.9 alin.5 din Ansxa 1 Ia H.C.C-.M.B. nr.,
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

Nr. 10701/16751111 04.CEQ2n

ŔOMÂNIA
191B.201B sApaÁrJOIM MPPEUNÁ
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‘Preďtzăm că administratorul)prropriętarďl iegai aI terenü1uieste. răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevedeńlor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 dh Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.aflat în declin biologic

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Tntocmit; Insp.Vasilica PLEŞU
5ex./ 23.11.2018

29. NOV. 2Dą

prezenlul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe dau de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilj7.::.;
Direcţia de Mediu «

POMANIA.
lgls-2a1alsApsÄronluiwnruNÁ

-

—-
flrfl- Wţ1'

Nr.10733/16753771 .

• CĂTRĘ -

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dui Poligrafiei nrĄ,Sector 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnului
Str. nr, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.15673124.1O.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1675377/30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10733/31.10.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea.domnului privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în a!niarnentul stradal din str.
Modestiei nr.47, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 15.1 Ł2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/20071 privind reglementarea şí administrarea spaţiílor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe t&itoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal, în dreptul imobil nr.47, str. Modestiei

-1 ex. Prunus cerasus (visin) 020 h6m, în declin biologic, datorită condiţiilor meteo
nefavorabile s-a rupt o arpantă ceea ce a dus Ia despicarea trunchiului arboreíui,

Q dezrădăcinarea i înclinarea arborelui către aleea pietonală, existând pericolul prăbusirii la
• bondiţii meteorologice nefavorabile I producerfl de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija-A.D.P.
Sectorui l nr. de telefon :021/31 9.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor H.C.0M.B.
nr. 304/2009 j5rivind Ndfřnele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-še
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
áeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr..ą- --

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea-
execLlţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului i a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în vaz
contrar aplicându-se sancţi.uni conform art. 6; pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
3o4/2:&9. •

- Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelúi avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cü balot de pământ, circumferinţa trůnchiului de 20-28cm (0 trunchiului

Ud. Reçkia EsaĎeIa nr 47, cod şIaJ 05W13, slar 5. Bucureşli, Románia

Tel: 021.30555.00
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minimum 7cm) i inăţime corespunzătoare &ametrului in funcţie áe specie, în
perioada opUmă de plantare( primăvara /toamna anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ad.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa tirecţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compenšare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ärt.4 din acelaşi act normativ. .

Prezentul aviz are termen de valabilitate-2
Defrişare - 1 ex. af/at în declin biologic

- 2g. NOV 2n;

ani de Ia data emiterii

Director Excţstiv,
Simona-$i1WPiWROPA

Întocmit: lnsp. Vasilica PLEŞU
Sex./22.11.2018

—
— r— — — —— —

- -

prezsntul ąviz a fcst postat pe site-uI PMB -

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod paştal 050013, sectcr 5, Bucureş, Rcmánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;•\-.
Direcţia de Mediu

POMANIA
-

-
- -. -

Nr.10612116741551 Q»DEg -

CĂTRE,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 -

- - - BduI Polîgrafiei nr.4,Sector 1Bucureşti

Spre ştflnţă:
Domnul - Asociaţia de Proprietari bloc XIII/1, .Şos. 8ucureti-
Ploieşti nr.24-28, ap, ‚ sector 1

O Referitor la adresa dvs. nr.16897/23.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1674155/25i0.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 10612/26.10.2018, prin care ne

• transmiteţi cererea domnului reprezentant aI Asociaţiei de proprietari
bI.XIII/1, din os. Bucureti PIoieti nr. 24-28, sector 1, care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului XIII/1,
de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 09.11.2018, a
fost invntariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm; -

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde spate bioc:

- -lex. Prunus armeniaca (cais) O 6Ocm, h 6m, prezintă scorbură Ia colet, atac de boli
i dăunători existând pericolul prăbusirfl Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de maţerial

O
dendrologic tânăr, prin grija ADPS1, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administrafowl Iegal aI terenului este răspunzătoŕde supravégherea
execuţiei Iucrănlor, pnvind respectarea prevederilor avizuJji, sigurânţa bunurilor şi a

- --

-- persoaneląr în zona operâţiunilor, în caz coritrar aplicându-se sanEţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa?ir. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vgetaI i repararëa prejudiciului adus mediulüi, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare,— conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţF
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului XIII/1 de
Ia adresa sus menţionată în perioada optimă, primăvara anului 2019.

- 6--

Sd. Regina EsateIa nr 47, ccd şlaJ 05W13, sedDr 5, Bucureşli, Rcmânia
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de mntreţinere Ia materialul dendrologic
situat în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul,25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea
prealabilă a emiterii unui aviz de.specialitate din partea Direcţiei de Mediu.

Asociaţia de proprietari are ąbligaţiá, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate domnul
poate accesa http:Jiwww.pmb.roiinstitutiiiprimariaidirectfl/directia_mediu/avize_arborl_
emise/avize_generale_201 80924.pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare 1 ex. arbore în declin biologic -

DIRECTOR EXECUTIV
Sîmona-Mariana POPA

- -

Întocmit Insp. Vasilica Plesu

O & DEC. îO16
Red: VPI5-ex.126. 17.2076
prezentul aviz a tost pastat pe site-uI PMB

ps data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i:%Z".

Direcţia de Mediu .

POMANIA
l9ls-1ŮlSiflG:LĄ vzç[Na

# EĽ2Ü1B
Nr.1 0538/1673163/ -

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bloc 5B
Str. Miron Costin nr.47, sc. 2, Sector 1,Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 15549/18.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1673163/23.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10538/24.1O.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari bloc 5B, de emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului din
str.Miron Costin nr 47, sc. 2, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.11.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
SpaţiuI verde aferent blocului 5B, str. Miron Costin nr. 47, sc.2, faţă bĺoc

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O 30 cm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
i eliminare ramuri uscáte.

-1 ex. TiHa sp.(tei) O 25 cm, h 16 m, în declin biologic, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu apticarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de pagube
materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
i eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prngrija A.D.P: Sećtor 1, nr, de telefon
021/319.32.58,021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur i a reţelelor aériene, astfel se va executa
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite. Conform ad.6 pct. 6 din Anexa
1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritQriul
Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
climin1i ramĽhor us::e şi fr!wte).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a pérsoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

c

Bd. Reina EIsabeta nr 47, cod pcştal 050013, sectcr5, Bucureş, Románia
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa rir. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —2 ex.

POPA

- Ą

Director Executiv,
Sim

Întocmit: Inspector Vasiiica PLEŞU
5ex.127.I 1.2018

o

mĐEQ ?nTP.

prezentul avz a fost postat pe site-uI PMB - --- - -

pe data ds
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f:fl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
TJ
\Gi Direcţia de Mediu

POMANIA
- - -

- ISIS 201 S I SĄOBÁTOOIM iWWNÁ

Nr.i 0734ĺ1 675375/ BEĽ

r

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECŤOR 1

- Bďzs! Po!igraJîei ‚zr.4, Sector 1,Bucureü
Spre ştiinţă,
Domnul
SĹr. ir. ‚ bl: sc. ‚ eť ‚ ap. Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr17183/24.10.2018, îflregistrată P.M.B cu nr.
1675375/30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10734/31.10.2018, prin care ne
transmiteti spre soluţionare cererea domnului t, de emiterea avizului de
speciaIitate pentru intervenţía asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aI blocului 40 din str.
Borsa nr.40-42, sector 1, Ia verificacea efectuată pe teren ăn data de 15.11.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlór verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municiplului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr 114/2011
privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucijresti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 4G, sc.2, str Borşa nr 40-42

-

- -1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 3Ocm, h 6 m,înclinat către f&ada blocului,
reducerea cu 1/2 a arpantei care afectează faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.
Defrişare i scőatérea rădăcinilor:
Spaţiu verde ‚ vis a vis de bloc 4G, în spatele bloculuĄ str. Borşa nr 40-42,

O -1 ex. Populus sp.(plop) O 4Ocm, h lOm, prezintă Iipsă scoarţă, se sprijină pe gardul
imobilului învecinat, existând pericolul prăbuitii Ia condiţii meteo nefavorabile ş producerfl
de accidente şau pagube materiäle.

-

-1 ex. Populus sp.(plop) O 4Ocm, h lOm, prezintă scorbură profundă ia coíet, se
sprijină pe gardul -imobilului învecinat, existând peňcoIľ' prăbuitii Iacondiţii' meteo
nefavorabile st producerii de accidente sau pagube materiale -

-1-ex.- Populus sp.(plop) O BQcmp- h 6m, uscat 100% .h
- -1 ex. Populuś sp.(plop) O BOcm, h 6m, uscat 100%

-‚.-1 ex. Populus sp.(plop) O6Ocm, h-12m, înclinat către imobilul învécinat, existând
• pericolul prăbusitii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube

materiale.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P sector 1, nr. de telefon

021/c19.32.F'-S ‚021'3193253,coniom pravederkr Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2039 privnd
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, astfel
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
in perioada de repaus vegetativ a arbohlor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afedat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

r defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru piantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru .refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia p!antării a 2Oex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime coreśpunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare, primăvara / toamna anului 2019, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea aiveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare -1 ex.
Defrişare —5 ex, din care 3ex. aflate în decin biologic, 2ex uscate 100%

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5exí27.1 1.2018

Üz. BEC. 2ď18

Direôtor Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabsta nr. 41. cnd poşhl O5l3, sector 5, Bucureşti, Remána
TeI:021.305.55.OOínt. 401U
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ţ:t..
Direcţia de Mediu

POMANIA
- - - I918-2OISiÇSÁTOmMiMÇflJŁÁ

Nr.1 073Ś11 675374! [Ľ 1Ů1

CĂTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 .

B-dul Pohgrafiei nr 4,Sector 1,Bucuresti

-

Spre tiinţă - -

Domnul - i

Str ;r. ap. sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr.17088/24.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1675374/30.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10753/31.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului privind emiterea ävizului de specialitaté
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal, în dreptul imobilului nr.44
din str. Paris, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.11.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completăňle ulterioare şi H.C.G.M.. nr.304/2009 privind Norrnele de procţie a spaţfllor
verzi dťpe teritoriul Munićipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 priind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradaĄ Iateral dreapta imobfl nr.44, str.Paris (str. Paris nr. 44 x str. Londra)

-1 ex.Tilia sp. (tei) O8Ocm hl4m,în declin biologic, prezintă multiple scorburi mici

Q
pe trunchi, atac de boli i dăunători, Iipsă cilindru central, ęxistând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteo nefavorabile.
• -1 ex.Tilia sp. (tei) OBOcm hl6m,în declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
colet, ätac de boli ş dăunători, Iipsă cilindru central, existând. pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteo nefavorabile.

-

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon •

021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilär H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de äcces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se
condiţUle necesareplantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor si a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederUr avizuiuiiä tehncagiei a specaitate priind azecuţia defrişărilor, înbäz

• contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. -

304/2009.

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod pcştal 050013, seclor5, BucureşU, România
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ‚ aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori
tineri cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) ęi înălţime corespunżătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă. de plantare, primăvar&toamna anului 2019 cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/20.11 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţfllor de aliniament din Municipiul BucureU. . -

La finalizarea lucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui PM.B, în vederea verificărü.în teren
a plańtărilor îrtcompensare, In caz contrar se or apIicasancţiuni conf. art.4 din aceIaşi ačt
normativ. -

Prezehtul aviz are temien de valabilitate 2 anLdé Ia data emiterii şi este valabil însoţit
đe avizul Ministerului Cultuňî, întrucăt Iocaţia flgurează pe lista Monumentelor lstońc&Zone
Protejate de pe raza Mţinicipiului Bucureşti.

Defrişare - 2 ex.aflate hi declin biolbgic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PÓPA

( I99wa0\

04.DEC łifi9

ţ —-

Întocmit Insp. Vasiüca PLEŞU
5ex127. 11.2018 k

ÍL%\

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod pcştal 050013. sector 5, Bucureşti, Romăna

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http:/Jwww.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUIBUCUREŞTI ţ4:%;ş:::.

Direcţia de Mediu
POMANIA

- - -.

- gls-2nIsuÄ1oiIM ‚pnuNÂ

Nr.10736116753721 -

ĆąrBEĽ 1uk

- CĂTRE,
t:' ADMINISTRATIÄDOMENIULWPUBLICSECTOR1

B-dul Poligrafiei nr 4,Sector 1,Bucuresti

SpretÎinţă -

Domnui - ‘.

- Referitor Ia adresa dvs., nr.16969/24.1O.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1675372/3t10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10736/31.1Q.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea -domnului )rivind emiterea avizului Ue specialitate
pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în spatele blocului 1 C, scara 1, din str. Nicolae
Caramf iI nr. 30, Iângă Iocul de joacă pentru copii, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 09.11.2018.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi admińistrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, ću modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
in cadrul plantaUilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Lângă Iocul de joacă pentru copiĄ în platbandă, în spatele bĺocului 1C din str Nicolae
CaramfiI ‚Iângă Iocul de parcare de reedintă

-1 ex.Robinia sp. (salcâm) O3Ocm h6m,în declin biologic, Iipsă cilindru central, Iipsă
scoadă, prezintă atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuitii Ia condiţii meteo
nefavorabile.

• -1 ex.Robinia sp. (salcâm) O3Ocm hsm,în declin biologic, înclinat spre Iocul de
joacă prezintă mici scorburi Ia colet, înclinat spre Iocul de joacă, dezrădăcinat în partea
Dpúsă înclinării, exiśtând pericolul prăbuitii Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrădle avizatę se vpr executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederflor H.C.G.M.B. nf. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemhóasă pentru a nu bloca căile de acäes, Iuându-se măsuri de prévenire á
accidentelor sau a deteriorăru construcţnlor din jur şi a reţelelor aeyiene şi crendu-se
condiţiile nëcesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

- Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supraveherea
execuţiei IucrăriIor siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului si a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrať äplicâńdu-se sancţiuni conform art. 5, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009:

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ‚ aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori

Bd. Regina Eüsabe!a nr 47, cođ poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Românża • - -
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tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului đe 20-28cm (0 trunchiuţui
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare ‚primăvar&toamna anului 2019 cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinereaa1veo1e1or strada1e din
cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureti

La finalizarea luctărilor de plantare conform arL9 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 verificărfl în teren
a plantărilorîn cmpensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgentă. -: -

Defnşare -2 ex aflate în dechn bioĺogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĐBEQ2O18

Întocmit: Insp. VasiIica PLEŞU
5exJ27.11.2O18Şe

prezentul aviz a fost postat po she-uI PMB
pe data de

Bd. Regina E!isabeta nr. 47, cod pqtal 00013. sector 5, Bucureşti, România

TeI; 021305.5500 nt. 4U16
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Spre ştünţă:
D-nuli
E-maiI: (

CĂ TRE,
- ADMJNISTRA ŢIA DOMENIUL UJ

B-dul Poligrafiei nr4,

1, str. nr sector 1

PUBLIC SECTOR 1
sector J

Referitpr Ia adresa domnului - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1676478/01.112018 Ia Direcţia de Mediu çu. nr. 10821/02.11.2018, prin care solicită

.emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia-asupra unui arbore situat în aliniamentul
() B-dul Ficusului nr. 14A, sector 1, după verificarea efectuată pe teren în data de 15.11.2018,

în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind %reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm: -

Toaletare:
Aliniament stradal B-dui Ficusului nr. 14A:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
degajării faţadei/acoperisului imobilului a reţelei electrice stradale de cabluri, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerU de
pagube materiale sau accidente prin desprinderea, frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia:

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O BOcm, h 16-lSm
Lucrările de toaletare avizate se vor exeduta prin grija ADP sector 1, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene i autoturismelor de
pe carosabil

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologĺc aI acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.

JUAS

•ś0I 50 ci 001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1082111676478/

ŘOMÂN IA
--

— Igio-zo,a I ÇÁBÂTOILM IMPPEUNÄ

Director Exeűútiv,
Sima w-Mar na PCĂ"A

- Red.T.B.6éx./27.II.2018 —
. . -. •

pre:e;iruí tivÎ aJosr po.îiat pe Sife-U( P&!fl -

htrp:/Avwwpmbro/insrimUh/primšzricVdirecPrecfla_vyj,jjvťze orCin_cunsnhare/ar&e_adu'ń_injvnsultire.pjip, pe data de

Bd. Regina Elžsabeta nr 47, cod poştal 050013, s BreŞ nia
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- TeL 021.3055500
httpiAnvwpmbrn

Întocmit ĺnsp. Vasilica PLEŞU
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üţ% PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Direcţia de Mediu, -

ROMANIA
- - -

- l9i8-ZOIB' SA31aÁ7DRlMi9,EUNÁ

AĐMINISTRAŢIA DOMEŃIULUI PUBLIC SËCTOR 1
B-duţ Poligrafieí nrÁ

Spre-tiinţa,-:
-DomnulD i -

-Asociaţia de Proprietari
Str. Povernei nr. 11-13, sectot 1

Referitor la adresa dvs. nr.17562/29.102018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1676263/01.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10824/02.11.20t8, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea domnului rin care solicită emiterea
ąvizului de speçialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului din str. Povernei nr.1 1-13, sector 1, Ia verificarea efećluată pe teren în data. de
15.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verdę,. Iaterai stânga bloc, str. Povernei nr. 11-13

-lex.Ailanthus altissima (oţetar)O4Ocm, hl8m- reducęrea cu 112 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de -echilibrare în vederea- evitărfl producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerëa i prăbuireä de ramuťi iäčőndiţü mëted?blôice rĺefaorbiIe i eliminare
ramuri uscate.

-

-lex.Tilia sp. (tei) O8Ocm, hlOm- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu apHcarea
Iucrărflor dé echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice .nefavôrbile i eliminare ramuri uscate,
degajare cabluri eiectrice.

4-1ex.TiIia sp. (tei) OGOcm, hlOm- reducerea cu l/3dinvolumul coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărH producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângěrea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologič&nefavorbile i eliminare ramuri uscate.

::-lex.Tiliasp. (tei) O8Ocm, hl2m- reducerea cuj/3 dinyolumul coronämentului cu aplicarea
lućŕăřilor de echilibrare în vederea evităr producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorbile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde3 laterai dreapta bloc, str Povernei nr. 11-13

-lex.Tilia sp. (tei) O4Ocm, hl2m-teducerea-cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea evitărH producerii de pagube materiale sr

accidente prin ĺrângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorbile i
eliminare ramuri uscate.

uscate.
-lex.Ulmus sp. (ulm) bitulpinal O3Ocm, hl8m- reducerea cu 1/3 din voIurÝwI coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerH de pagube materiale sau

Bd. Regina EUsabeta nr 47, cod poşlal O513, sedar5, Bucureşli. Ramânia /
• TeI:021.305,55.OO - -

httpilwww pmb m

Nr. 1082411676263/ Ó.7r"DEQ ?ÜJd
CĂ TRE,
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- -lex.Ulmus sp. (ulm) O4Ocm, hl2m- reducerea cu 1/3
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
r frân;crea şi prăbuşrsa de rarnuri 1:. condiţii meteorcogice

din volumul coronamentutui cu
pagübe materiale saú accident&
nefavobile ş eHminare ramuri



ramuri uscate.
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorbile i eliminaŢe

-lex.Ailanthus altissimaťotetar)O9Ocrn. hlBm- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitării producerü de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorbile i eliminare
ramuri uscate..
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor -•

SpaţiuĺVerde, iateral stânga bĺoc, str. Povernei nr. 11-13
-lex.Tilia sp. (tei) O4Ocm, hl2m- uscat 90%
:lex.Ailanthus a[tíssima (oţetar)OGOcm, hl2m- uscat 100%
-lex.Ailanthus altissima(oţetar)O6Ocm, hlSm-uscat 100%

Spatiuĺ verde Iateral dreapta bioc, str Povernei nr. 11-13
-lex.Ailanthús altissima (oţetar)GBOcm, hlOm- în ďeclín biologic, scorbură profundă Ia bază,

atac de boIi i dăunători, scoarţďf1úraťă, existând pericolul prăbuşiŕii Ia condiţii meté&őľdice
nefavorbile i producerfl de accidenteiaupagube materiale.

-lex.Tflia sp. (tei) OlOcm, höm- uscat 100% -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe
care se află arborh cvnform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele da protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evăcuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- -

- toaletarea se va executá conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu except(a eliminări( ramurilär uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a-anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arbQrelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lOex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) 4i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, în
spaţiul verde aferent blocului din str. Povernei nr. 11-13.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţ obligaţia de ä anunta Direcţia de Mediudin cadrul .P.MB. în vederea verificării în teren a

— -plantărilor în corńpensare.-In-caz contrar sevor-apIida sancţiuni conf. art.4 din acelaşi-act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din
Aňexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tutiror Iocatarilor. - -

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului CulturH, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pďraza Municipiulij[Bucureşti . -

: Toaletare-Bex;
Defrişare- 5ex.din care 4 ex. uscata 100%, 1 ex. afĺat în dechn biologic

:

Dirěctor E
Simona

Întocmit Insp. ‘Vasilica -PLEU$
6ex./ 29.11.2018

pŕezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Pena Elisabeta nr. 47. ccd poştal 0513. secnrS, Bucureşli. Rc%mănia

TeI: 0213055500 nt, 401S
http:ilwwwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

- _‘
- çÁnBÁţpr,RtwţpEuNÁ

Nr.t1008116780701 d2nEQ 7Ü1 -- i

CĂTRE, -

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOŔ i
Bdui Poligrafiei nr.4 Sector i,Bucuresti

Spre ştii nţă,
Domnul i - -E &-“-.

Str.'' nr. ‚ Sector 1 ‚Bucuresti ;.

Referitor la adresa dvs nr. 17524/05.11,2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1678070/07.11.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.11008/08.11.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
domnului de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

Q
situat în aliniamentul străziĺ Mircea Zorileanu în dreptul imobilului nr.40, la veriFicarea efectuată pe
teren, în data de 19.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentrU care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanúl localităţilor cu modificările i completările ultĘrioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuł Municipiului Bůcureşti, avizăm
Toalctare:
Jn alinianzentzil sĺrăzü Ălircea Zorileanu ‚ în dreptnl inzobilului n;4O

-1 ex. Tilia sp.(tei) ® 60 cm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii metćo nefavorabile i eliminare ramuri uscate,
degajare imobil nr.40.

Lucrările avizate se executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58,021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte. Conform arţ&pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

• Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu R afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că. admimstiatorul legal al teienului este răspunzător de %up1a-egheieą execuţtei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şha peroanelor în zona operaţiunilor, repectarea prevederilor avizului

-

şi a telno1ogiei de éxeťűie a tăierilor, în caz contraťaplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
- Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -- -. -

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia Figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pc raza Municipiului Bucurcşti.

Tocile!are —J ex.
DirectorJnv, .

Srlon%jiaflWORA . -

- ((jş'. - Intocmit: Inspector Vasilica PLEŞU ę9C.
5ex./27i1.2018

prezentul afost pođQpe.jîte-uI PMB .- -. O z
hhp //www php pe d5ifM11 ĚÜ18

— .—f—-— •.-—.-
Bd. Regina Elisabeta nr. 47. ccd poştal 0512013. sector 5. Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
hltpW/www.pmh.ro





Ç. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\ZS.J Direcţia de Mediu
ROMANIA -

-

- lOlS-201B ÇÁQBATOQIM &‘nEunÂ

Nr.11009/16780801 Ô2Á1E?Ü1B

ČĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bdul PoligraĄei nr.4, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.18008/05.11.2018, înregistrată P.M.B cu nr.
1678080/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11009/08.11.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţi&asupra arborelui situat în aliniamentul
stradal din str. Praga nr. 5, sector 1 ‚conform imaginilor anékate, Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 15.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocafltăţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul

• plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Aliniament stradal, Iângă imobflul nr 2, str. Praga

-1 ex.Tilia sp. (tei) OlOOcm hl4m, în declin biologic,prezintă scorbură profundă Ia
bază, lipsă cilindru central, existând pericolul prăbusitii Ia condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex.Tilia sp. (tei) O4Ocm hl2m, în declin biologic, prezintă scorburi profunde Ia
insërţie-i pe trunchi ‚ existând pericolul prăbuitii la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele dé protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se
condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuľu, şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişănlor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.G0.M.B. nr.
304/2009. -

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaţi pentru défrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr:304/2009, aveţi öbligaţiaplaiîtării a 12 ex; arbori.
tineři cu balot depământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 -trunchiului
minirnum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioäda optimă de plantare ‚primăvaraltoamna anului 2019 cu respectarea prevederilôr
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plar.:iilor da aIiniar.ant dir. Municoul Bucureti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teręn

Bd. Reina Elisabsta nr 47, cod poştal O5I3, sector 5, Bucureşti, România

TeŁ021.305.55rn
htlp:i/vn.nv.pmb.ro



a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

-

Prezentul aviz are termen de valabilitaté 2 ani de Ia data emiterfl şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţiafigurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — 2 ex.atlate în declin biologic

-

- - -------t- ;-..;_%_
-

_t-a_ .-

--

0Ł DE& 2OB

Întocmit Inspector VasHicaPLEU
5exJ27.1 1.2018

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezentulaviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. çod poşta! 05QJ13, seclor5, Bucureşu, flomănia

TeI: 02130555.00 nt 4016
hUp:Unrvpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI u]ť..:.

Direcţia de Medru -

- POMANIA
-. — -‚ - - -‚ lgl,-20,a SAPBMCPLM iMPPEUNÁ

-Nr.1101011678Q651 O)-OEL7ÜhI
--

CĂ TRE, :Ćr

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dulPo!igrafieinr.4,sectorl

Spre ştiinţă:
D-na — administrator Societatea Albatross
Str. - v. sector 1
E-maiI:

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 17890/05.11.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
16780W07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11010/08.11.2018, prin care ne
transmiteţi spre soiuţionare cererea d-nei — administrator ai Societăţii
Albatross, cu sediui in str. Ardeaiuiui nr. 9, sector 1, ia verificarea efectuată pe teŕen în data
de 19.11.2018, a fost inventariat următorui materiai dendroiogic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui
Iocafltăţilor cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Mąnicipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str Ardealului nr. 9: -

Reducerea cu 1/2 a Volumului coronamentului, în vederea eľminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior ia condiţii meteoroiogice néfavorabiie cu
aplicarea iucrăriior de echiflbrare a coronamentuiui şi eUminarea ramuriior uscate ia:

- 1 exAcersp (arţar) O BOcm, h 12m
Defrişare cu extragerea răđăciniior i obligativitatea plantării în piatbandă a aitui
arbore pe aceiai Ioc:

- 1 ex Acer sp (artar) O 8Ocŕn, h 6m - iipsit de coronament
Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP Sector 1, tel.021/319.32.58,

021/3193253, evacuânduse masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accideńteior sau a dteriorărH construcţiilor din jur şi a reţeieiór
aeriene, astfel

-
toaletąrea se va execüta conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţjilor vérzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucurëşti,
în perioada de repaus vegetativ aąrborelui (primăvara sau toamna), pentru anu fi afectat

-echiľibrui biologic al acestuia. - :- -

- defrişarea cu scoaterea rădăciniior se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şl crearea condiţflior necesare plantărfl de materiai
kJandroiogic târ1.

Precizăm că ADP sector 1, în caliatate de administrator iegai ai terenuiui pe care se
• află arborfl, este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrăriior, phvind respectarea

-- - prevederi!or avizuiui, respectarea tehnoiogiei de execuţie-a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a

Bd. Rsgina EIsabeta nr. 47. cod paştal 05C013. sedar5, Bucureş, Ramâna

Tel: 0213055500
htlpilwwwpmbro

3

-

--1



persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar apflcându-se sarĺcţiuni conform ad. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensärea arborelui uscat, avizat pentru
detrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigáţia plantării unui ex arbore
tânăr cu baiot de pământ cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acqstuia în perioada dptimă (primăvära - toamna anului 2019), pe
piatbanda din str Ardealului nr 9, în Iocul exemplaruiui defrisat

La finalizarea lucrărilor de plantaré conf. art.9 aIirĹS din Anexa i ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificării în teren a piantărilor în compensare, in caz contrar se vor apiica sancţiuni conl.
art.4 din acelaşi act normativ - -

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare—lex.
Defrişare — 1 ex. arbore uscąt 100%

Đirector Executiv,
Simona-Mariana POPA -

--

r întocm;tlnsp VasdicaPLES

-

Red.TB5ex127ll2018 - - -

prezentut avĺz a fost postat pe site-uJ PMB — -

pe data de

Bd. Rogina ERsabeta nr. 47, c poştal O513. sedcr5. Bucureşti. România

TeI: 021305.55CO inl. 4016
httpi/wwwpmhro

—
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUi BUCUREŞTI •šl:•;•..'
Direcţia de Mediu -

‘.,..

zfl nrr 91 POMANIA
ULŁ LUId

- 16-2mB!sÄRÁrnrnMi,jnEuNÁ

Nr. 11238,11394/1682121/1683490/

CĂTRE,
S.C. TAC TURISM AGREMENT csiNů S.A.

Spre ştiinţă
-

:-

-Domnul -

-Doamna
.. -

Referitor la adresa domnului * -

„ înregistrată la P.M.B cu
nr.1 168212t/19i 1.2018 şi ia Direcţia de Medtu cu nrl 1238/20.1 [.2018, cu cornpletarea depusă de
doamąa înregistrată la P.MB cu nr.1683490/23.1 1.2018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr. l 1 394í26. 11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat in curtea imobilului nr. t 1 din slr. C.A. Rosetti, sector 1, arbore care datorită
condiţiilor meteo nefavoravile s-a încţinat spre trotuar, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat urrnătorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiĺicarile şi
completarile ulterioare i H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normćle de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municiiliului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Citr!e in,obil nr, J 1. str. CA. Roseíti, la limita gardului dinspre srr. Nicolae Golescu

- l ex. Morus sp. (dud) multitulpinal ® l0-2Ocm, h lOm —coronamentul este înclinat spre
trotuar, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamenwlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vedërea evitărü producrii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚degajare trotuar.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratomlui/proprietanilui legal al terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, ioaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
exccpţiweliminării ramuriior uscate şi frGnte).

-
Precizărn çă adniinistratorul iegal al terenului-ęste răspunzätor- de supravegheíea txecuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăieŕilor, în caz con[rar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. l la HCG.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabi[itate 2 ani de la data emiterii.
Toale;are — Ies.

Director Executiv,
Simon -NÍFM*POPAan - --

-

.. Intocmit: Inspecror Vasiiica PLEŞU

prtzeniul aV tfnst poslat pt ul PMB
- --

pe

Bd. Reçina EIisabea nr. 47, cod poştal O513. sector 5, Bucureşi. România
TeI: 021 3055500
ht!p:Uwwwpmbm
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Nr.10613116741561 1 1 OEC 2018

Referitor Ia adresa ADPSI nr. 15502/23.10.2018, înregistrată Ia P.M.B eu
nr.1674156/25.10.2018 şi la Direeţia de Mediu cu nr.10613/26.10.2018, prin are ne transmite
cererea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra ű doi arbori situaţi în
aliniamentul stradal din str.Amintirii nr.38, la veriflearea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul
material dendrologie pentru eare, în conformitate eu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealitäţilor, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304J2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului(3 Bucureşti,
Toaletare:
Aliniauzent stradal ‚în dreptul inzobilzdui nr.38 din str.Anzintirü x str. Niagara nr. 49

-2ex. Tila sp. (tei) i6O- ROem, h 12-16 m, nu prezintă seorburi vizibile pe eolet i rrunehi şi
semne de atac de boli i dăunători - reducerea eu 1/4 din înă]ţimea eoronamentelor eu aplicarea
lucrărilor de eehilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produeerií de
pagube materiale sau aecidene prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meeo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor exeeuta prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58, 021/319.32.53,
eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Munieipiului Bueureşti, evaeuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca eăile de aeees, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene

Conform art.6 pet. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a
spaţiilor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va exeeuta în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat eehilibwl biologic al aeestora (eu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Preeizăm eă adminisrratorul legăl hI teťenului este răspunzător de supravegherea exeeuţiei--0 luerărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneloŕîn zona operäţiuńilor, respectarea prevederiloravizului
şi atćhnologiei de execuţie a Lăierilor, în caz contrar aplicându-se saneţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 laJTC.G;M.B. nr. 304/2009.

- PrezentuL aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. - .--

Toaĺetare 2 ex.

Directoi
Simon

prezentul avä a fost postat pe sito-uI PMB -‘
- ‘1 V Iihttp;//wwwpmbro/jnstjtutjÉ/pńmarja/djrecti/direcda mediWevize arboń n .consuItare/avie arbod in caisultarephp, po data de ÔŢt J&(-&'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il.;:\;:;
Direcţia de Mediu

ROMÂNIĄ
i= =fl

(

CĂTRE,
AĐMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4,Sector 1, Bucureti

Spre ětiinţă, -

Doamna -

Str. ir, Sector 1 Bucuresti

_‚ -;ő

--

ci
OJ

f V

4

Întocmit: Inspector Vasilica FLESUĄ
5ex./03.12.2018 v' f'-'—-

- Bd. Rena Esabeta nr 47, d oştai O51 3. sedar 5, Bucureşi. Rcmân
i TeI:02130555OO

htlp :Uwww.pmb. m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •I1..;r\-:
Direcţia de Mediu .

-
. POMANIA

-

-

‚srr%Ás15oIM iVcEUN3

ltÜEQ2QIB
CĂTRE,

ADMIN1STRA ŢIA DOMENWLUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligmfiei ‚z.4,Sector 1, Bitcnrevti

Spre ştiinţă, -

Domnului' L

Slr. nr. ‘, ôector 1, Bucuresti -

Referitor la cererea dvs., înregiśtrată la P.M.B cu nr. 1674024/25.10.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10615/26,10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de spëcialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în aliniamentul stradal din str. Roma nr. 62, la verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i

Q completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii]or verzi de
pe teritoriu] Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alinianzent strczdal, în dreptul ünobi/nlui nr62 din sfl Ronza :

-2ex. Tila sp. (tei) O 3Ocm, h 10-12 m - reducerea cu 1/2 din lungimea rańjurilor înclinate
către acoperiu1 imobilului nr. 62, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiaţe sau accidenie prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile. r

Aliniament stradal,î;ztre i,nobüul nr.62 şi nr. 60, stzRonza
-lex. Tila sp. (tei) O 6Ocm, h 12 m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabi le.
Alinianzent s!radal, între inzobilui nr. 62 şi nr. 64 sfr.Ronza

-lex. Tila sp. (tei) lOOcm, h 16 m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentu]ui cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

- prcducerii de pagube, materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşireade ramuri la condiţii meteo

nefavorabiíe.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1 tel.0211319.32.58,021/319.32.53,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor vrzi de pe teritďriul

— Municipiulw Bucuiesti e\ icuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de tcces 1uându-e

mäsuri de prevenire a accidentelor sau dctcriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene .

Conform a.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nŕ. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a
- spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

vDtativ a arborilor (primvara sra. toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul hiologic aI acesiora (cu -

e\cepţia elimmarn ramurilor uscate şi frânte) — - - -

Sd. ReginaEIsabeţa nr.4ZcodpoştaIOOOl3,sector5,Bucureşti, Ramánia -_.-

:_

TeI:021105.55.OO ------————-

http:/Jwvwpmb.m

Nr.1 0615116740241



Director Executiv,
Simona-Märiana POPA

Ŕć

—

Întocmit: Inspector Vasilica P,IrEŞU
5ex./03.1 2.2018

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

Prezentul aviz .are termen de valabilitate 2 ani de ia data mniterii i este• valabil înšoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia ńgurează pe lisla Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureti.

t - —-

prLzoiuIa1Jza ĺ,si sIaI p. slI uI I ‘333 htlpiÁ' 5w pmh mJatJ.,.LJ.cIWd.cn a,n tawi t cnInttta c Ilar4. rhr p dan & —

Bd. Regĺna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti. Româna

Tet: 021 .305,55 00 nt. l6
htlp:/Ánnv.pmbit
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Direcţia de Mediu
POMANIA
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.

Nr.1100711678210/
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBL1C SECTOR 1
Bdzd PoligraJiei izi.4

Spre ştiinţă:
.. 2

Domnului'
Doamna_
Str.' - - Sector 1,Bucuresti

5-

-
-

- Referitor b adresa domnului respectiv a doamnei
înregistrată b P.MB cu nr.1678210/071 Ł2016 şi- la Direcţia de Mediu cu

nr 11007/08.11.2018, prin care so1icităemiteŕea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a
doi arbori situaţi în aliniamentul stradal din str. Durău nr. 100-102 i adoi arbori situaţi în curLea
imobiluíui nr. 100 din sr. Durău, sector 1, Ia veriflcarea efectuată pe teren,în data de 26.11.2018, s-a
inventariat următorul materiaL dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor <‘erzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiu]ui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr. 102, str. Durău

- 1 ex. Platanus sp.(platan) ® 2Ocm, h 12m -reducerea cu 1/4 din înălţirnea coronamentuíui
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajare cabluri electrice.
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr. 100, str. Durău

- 1 ex. Salix sp.(salcie) ® 6Ocm, h 14m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea eviării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri i degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija ÁDP sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucüreşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

- -: vcgetativ ąrborilor (primăvaraşatoamna), pentruau.1 afectat echjlibrul bioldgić alacestorä(cu
ex'cepţia eliminării ramurilor uscate şi frünte).

Precizăm că administratond legal aĺ terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
]ucrări]or, siguranţa bunurilor şi a persoanclor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

-

- şi a tehnologiei d exccuţie a tăierilor, în caz contrar aplŁcându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

-

Pentru reanalizarea solicitării familici privind emiterea avizului de specialitate
-

- rntru eei 2 arh1ri care fcctează imohilvj de la nr. dn str. situati în currea imohilului nr.
din str. ‚ la limita de proprietate cu imobilul nr. -‚ vä cornunicăm

- în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în vederea emiterii unui punct de vedere asupra

r ‚.-ą
Bd. Regina Elisabeia nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş. Rcrnânia

TeI: 0213055500
UKAShtlp:flwww.pmbro

-
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celor solicitate (defriare/toaletare arbore/arbori), este necesar să prezentaţi dovada deţinerii

proprietăţii (actul de proprietate ąl imobilului sau alte documente care să ateste calitatea dvs. de

proprietar sau administrator Iegal al terenuluU din str. Durău nr.

-

acordul proprietawlui/proprietarilor de la imobilul nr. din str. i ‚ în care sa fie

speciflcat acordul privind executarea lucrărilor de toaletare, aplicate arborilor situaţi.. pe lirnita de

proprietate dinspre imobilui nr. din str. .i.' -

-

-să prezentaţi la Direcţia de Mediu o expertiză tehnică efectuată de un expert tehnic atestat de

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admihistraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din cae-să rezulte în ce

mod sistemul radiculadtrunchiul al arborilof din str. i nr, afectează structura de rezistenţă

a imobilului din str. i nr. Lista experţilor tehnici atestaţi-Bucűreşti se poate găsi pe site-ul

M.D.R.A.P.
(nrwymdđroţconstwctjWatestaritehnicoprQfe5jQnale/experti-tehnicfl. --

Peňtru relaţii suplimentare vă puteţi adresa latelefon 021.30î55.OO int. 4162.
Prezentul aviz are termen de valäbilitate 2 ani de la data emiteńi.

• Toaletare—2et

PR.

Dtrect9r Exc8tt4,'
Sim iüi-Męt*ha - PA

pj

Íntocmit: Inspector Vasilica PLE,Ş,U
ôex./04.12.2018

prezĽntul aviz a fcsl postal pe site-ul PMB
pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47. ccd pcştat 050013. sector 5. Bucureştŕ, Romănta

TeI: 021.305.55.Ooint, 4016
hUpi/wwwpmb.ro
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Nr. 11292,11495/1682390,ĺ684757/ 2Dş

- CĂTRE,
Doamna

Str ‘nr - ‚ Sector 1, Bucure$i

Referitor ]a adresa dvs. înregistrată b P.M.B cu nr. 1682390/20.1 Ł2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11292/2 I .11.2018, cu completarea înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1684757/28.11.2018 i
la DM cu nr. 11495/29.11.2018, prin care śolicitaţi emiteîea avizului ďe specialitate pcntru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului nr.46 din slr. Panait Istrati, sector 1, la
verificarea efecwatt pe teren, în data de 26.lt.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conforrnitate cu Legea nr. 24/2007 privindreg1emeďtâreďi administrarea• spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiîicarile şi completarile ulÉerioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi dc pe ţeritoriul Municipiului Bucureşti,

Q avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.46 s!r. Panair Jstrůti, tâ;zga acces cure iinobil

- 1 ex.Salix sp. (salcie) ţZi 60m, h 14m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentu]ui cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, degajarea faţadei
imobilului nr. 48, imobiţ vecin i degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija roprictaru]ui legal al terenului pe care se află
arborele, evacu5ndu-se masą lemnoasă pentru a nu bloca căi]e de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţe]eior aeriene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), penru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că adminitratoru1 legal aI Éerenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoânelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţiaa ţăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

- Ańëxa nr.1 Ia H.Ç.&MB. nr. 304/2009. - -

Prezentui aviz are termeu de valabi]itate 2 äni de b data emiterii.
- ToaÍeíare — Iex.

Directoą-ËccuUv,;
SimonMajZt1*kľA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
‘Ps 4eJ03.122018‚t

prnzentul uviz a fnsI poslal pcsilc-ul FMB 7'
pe datu de 0T- J- /ď

Bd. Regtna Elisabeta nr, 47, cod poştal 050313, sector 5, Bucureşti, Aumănia
Td: 021.305,55,00
http://wwwpmbro
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Direcţia.de Mediu.
ROMÁNIÁ

-

1 3rs: EJt

Nr. 10849116768871 17. BEQ 2018
CĂTRE,

Administraţia Cimitirelor i Crematoriflor Umane

-

Intrarea Serelor nr.l, Sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă: -

- Cirnitirul Sfâuta Vineri — Calea Gdviţei nr 202, Sector I -

- Doamnei - -. -Str. ni bl. ‚ Sector i -

Referitor la adresa doamnei ‚ îniegistrată la P.M.B cu nr.1676887/02.1l.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr.10849105JW2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia ăsupra arborelui situat Iângă locul de veci pe care il deţine în
cimitirul Sfânta Vineri -cf, Act de conccsiune nr -‚ Ia veríficarea efecuată pe teren1
în data de 05.11.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administŕarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizňm
Defriare i scoaterea rädăcinilor
in proxiinitatea locului J

- l ex. Tilia sp.(tei) ® 6Ocm, h Sm, prezintă scorbură pe trunchi, atac de boli i dăunători,
existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube
materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI terenului pe
care se află arborii (ACCU), conforrn H.C.G.M.B. nr. 304t2009 priviňd Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca

căile déacces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea monumentelor funerare
din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de

pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitiwl Sfânta Vineri, în prima perioadă optimă

de plantare (primăvara anului 2019, toamna anului 2019).
La flnalizarëa Iucrărilor de p]antare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Dirëcţiade Mediu din cadrul P.M.B. în vederťaveriflcării în
teren a plantărilor în compensare, in caz contray.se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ.
Pitzentul ‘aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data.emiterii.

Defrtyare-] at aJlat în decliiz biologic.

Đirector Exec
Simona

Bd. Regina Eiisabeia nr. 41. ccd pcştal 05C013. sector 5, Bucureş. Rc-rrânîa

T&:02130555.OO
hflpJivąwwpmb.ro

Întccmit: Insp Vasca PLEŞU
6 ex./06.12.2018 ‚t,

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.;:e\.:.:.:;..
Direcţia de Mediu

-

ROMAN-IA
I91 ::LsAÁ,oQt-

Nr. 10910/1677497/ i 7. DEC. 2010
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul PoíigraĄei nr.4

Spre ştńnţi: - -

-Dnei -

Str. QL- ‚ sector i

Referitor la adresa dvs. nr.t5501í0LÍl.2018, înregistrată la PM.B cu nr.
1677497/05.11.2018 şi ]a DirĘcţia de Mediu cu nr. 10910/06.11.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea dnei - - ‚ prin care solicită emiterea avizului de specialitate, pentru
intervenţia asupra unui arbore, situat în aliniamentul stradal din dreptul imobilului nr.49, str.Niagara,
la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.12.2018, s-a inventariat urrnătorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Alinianzent stradal, lateral stânga acces imobil nr.49, str. Niagara

-1 ex. Tilia sp. (tei) ® lOOcm, h 14m, prezintă ciuperci saprofite la colet ‚ fără scorburi
vizibile la colet sau pe tmnchi - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor
de echilibrare, în vederea evitării producerii de pagube mareriale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, eliminare ramuri uscate i degajare cabluri electrice.
Deîrişare şi scoaterea rădäcinilor cu păstrarea alveolei:
Alinianzent stradal, lateral dreapta acces imobil nr.49, str. Niagara

-1 ex.Prunus sp. (cire) O lScm, h 2m, uscat l00%
Lucrările avizate se vorexecuta prin grija ADP Sector 1, tel.021, 319.32.58, 021.319.32.53,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuL Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sâu toamna), pentru a nu fi afectat echilibrnl biologic al acestora -

-- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboreíui se vor executa pentru eviarea producerii de
cvenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânär;

Preci2ăm că ADP sector 1, administrator.lega) al terenului este răspunzător de supravegherea
•

- execuţiei ]ucrärilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, încaz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Penüm refaca:ea fondului vgeta1, L compcnsarea arborelui uscat avizat pcntru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ,
cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie,

Bd. Regina Elisabeţa nr 47, cod pnştal 050013, sector 5, Ducureşti, România

TeI: 021305.55.00
hup:J/www.pmb.ro



in vederea completărü aîiniamentului, respectând HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor sJradale din cadrul plantaţiilor đe aliniamenţ din Municipiul Bucureşti.

- La fina!izarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de ä inunţa Direćţia de Mediu -din cadrul P;M.B, în vederea eriłicării în

teren a plantărilor în comliensare, In caz tontrar se vór aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ. - - -. -

Preŕentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
-

Toaletare —lex.
Defrişare — 1 ex. uscat JOO%

Director Exe ti
Simona-M CPJ

*

Întocmit: Inspector Vasilica PLESU
5ex./06.122018 ‘t'.'ĺ\

prezentul aviz a fost postal pe site-uţ PMB
pe d2tađe 2. DEQ 20)8

Bd. Regna Eíisabata nr. 47. cod pnştal 050013. sedbťs:Ducureşti. Rnmánia

TeI: 021 .305.5500 inI. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •J1;rç.:;-..
Direcţa de Mediu

POMANIA
- - -

a SLS1tDrt, LPEtj%

17.BEQ:2B1
Nr. 10936/1677583

CĂTRE -

s. C FORUMC'ENTERSA
B-dztl Bzwiiretü Noi ;zr. 254, parter, birozi 008, Secwr I

.4

Referitor în adresa dvs., înregistrată ]a P.M.B cü nr. 1677583/06.11.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 10936/07.11.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru un aŕbore situat în
curtea imobilului nr.25A din b-dul Bucurestii Noi ‚sectot 1, la verificarea efectuată pe teren în data de
10.12.20 Ł8, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr.
24/2007 privind reglementarea şi admbňstrarea spaţiilor verń din intravilanul localităţilor cu
modîficarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tëritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spate curte imobil nr.25A, B-dul Bucurestii Noi,--Ia limita gardului cu parcarea de reedinţă a
blocurilor vecine ‚ locurile de parcare nr. 16 i 17

-lex. Ailanthus altissima(oţetar) ®100 cm, h 16m, în declin biologic, prezintă scorburi pe
trunchi ‚ cea existentă pe trunchi pe partea cu gardul nu a putut fi fotograflată deoarece arbore]e este
lipit de gard, existând pericolul prăbuirii i producerń de accidente sau pagube mateńale la condiţii
meto nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizaie se vor executa prin grija ádministratorului/proprietarului legal al terenului pe
care se află arborii, conform RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritóriulMunicipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidenteíor sau deteriorarei construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr. Precizărn că
administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrări]or,
privind reŚpectirea prevederilor avizului, respectarea tehnblogiei de execuţie.a tăierilor, siguranţu
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor doi arbori avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7crn) $
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare
primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de Plantare nr.10936/t/1 1.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ärL9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării În
teren a plantări]or în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterń.
Defrişare- 1 ex, aflat în declin biologic.

Director ENC
Simona-M na POPt - —

üjÝ : Intocmit: Insp.Vasilica PLEŞU
-

4ex./ 11.12.2018

pitzentul avjz a fus I pe çiţe-u P B --

httpi/'nvw.prnb.roii din cliUdin ctia_rnediu/avize...aJboriJnsonsuiIazv/avize_aĺbodjn_Ľonsultuc.php, pe dala de J 2. DEQ 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cnd paştal 050013, seclor 5, Rucureşti, Románia
TeI; 021.305.55.00
httplAw.nv.pmb.m r
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ŔOMÂN lA
B-Z= 2 S2,7D2Ą MPOEUNÄ

CĂTRE,
ADMINIŚtRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

- Bdul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucúreti

Spre ştiinţă: .

- Poliţia Locală Sector ;.; -

r Direcţia Inspecţie
Biroul Protecţia Mediului

Strada Prometeu nr.26, bI. 14 GSector 1

Referitor la adresa Poliţiei Locale Sector 1- Direcţia Inspecţie- Biroul Protecţia Mediului nr.
7544/01.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1677956/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.10940/07.1 1.2018, prin care ne transmite spre soluţionare cererea domnului
care solićită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe str. Aviator
Maior tefan Sănătescu i str. Alexandru Constantinescu, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 06.12.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravi1anu1 localităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea
i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:

O Defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolelor:
Aliniament stradal între Mănăstirea Cain şi b-dul Maresal Al. Averescu, partea cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială i Protecţia Copilului Sector 1

-1 ex.Quercus sp.(stejar) ®-7Ocm, h 7m, în declin biologic, prezintă scoarţă exfoliată, uscat
70%; existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de âccidente sau
pagube materialć.

-1 ex. Quercus s. (stejar) 7Ocm, h 7m, uscat 100%, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube rnateriale.

-1 ex. Quercus sp. (stejar) 6Ocm, h 6m, în declin biologic, prezintă scorbură la bază,
existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube
materiale.

fl:fl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţiade Mediu
7 —

Nr.lO94OIlG779S6/j7fl 2O8

d
-Domnul
Str. 1ľ. t A: sector 1

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ç3 SOcm, h 14m, uscat 100%, existând pericolul prăbuirii la
cnnditii rneteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

Alínicunent stradal, srr, Alexandru Constantinescu ‚ pe par ea cu Comitetul Olimpic Sportiv Român
- l ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm, h 3m, uscat 100% . —

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

TeI: 021 .305.5500
hhpJ/www.pmb.m



-1 ex. Fwxinus sp.(frasin) 4Ocm, Ii 5m, în deelin bioJogic, prezintă scorbură Ja bază,

estůnd pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube

materiale.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de material dendrologic tânăr, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca dhile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehicu]elor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul iegal al terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, privind respecĹarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, în caz eóntrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, O 8 din Anexa nr. 1 ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2ą09.
Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în compenstrea

arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligąţia plantării a 16 ex.

arbori tineri cu baiot de pământ Ç23 minimum 7cm-şi înătţjme corespunzătoare diametrului ln funcţie

de specie înperiQada optimă, primăvara anuui 2019, toamna aĄului 2019, în alveolele rämase

libere în urma defriătii, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenäjarea ş
întreţinerea alveoieior stradale din eadrul piantaţjilor de aliniament din Municipiul Bueureti.

La finalizarea lucrări]or de plantare conf: art.9 alin.5 Uih Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea veriflcării în teren, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi aćt normativ.
Men;ionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere la materialul dendrologic situat în

aliniamentul străzii Alexandru Constantinescu, se vor aplica Iucrările prevăzute în Anexa 1 Ia

adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în perioadele favorabile din intervalul

25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de
specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Menţionăm faptul, că, dacă, după punerea în aplicare a lucrărilor prevăzute în Anexa 1 a

adresei Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, se consţată ca fiind necesară defrisarea anumitor

exemplare de arbori aflaţi în declin biologic sau uscaţi, vă rugăm să reveniţi cu solicitări punctuale, în
care să precizaţi poziţionarea exactă a acestora, precum şi rnotivul pentru care se soiicită defrişarea

(înclinat, scorburos, uscat tOO%,alte situaţii), în vederea reanalizării şi transmiterii modului de

soluţionare, după verificarea în teren. Solicitările vor fi însoţite de fotografli.
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate domnul Dinu Florian Andrei, poate

accesa hItp://www.pmb.ro/institutiiÍprimaria/directiildireetia mediu/avize arbori emise/avize ener

aie 20180924.pdf
Prezentul aviz are termeň de valabilitate 2 ani de ia data emiterii şi este valabil însoţit de

avizul Ministerului Culturń, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare -6 ex, din care 4 ex. uscate 70-100%, 2 ex, aflate în dec]in biologic.

Director Executiv,
Simona-Ma OPA

-

-

Tntocmit: Inspector Vasilica PL$U

Red: VP-& exIl 1.72201 zo,ş kI6i postat pe sile-ut PMB
hUpi/www.pmb.rohnsttuWp)1. - Uďrecta_medu/avize_atońJn_consuar&avze_a,bońJn_consuItaraphp, pe data de

1LBEQ 2038

. flna Eteta nr. 47. ştaI 05I3. sector 5, BşIi. Rân --;.
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PRIMARR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 .ţŞ.»ý;

Direcţia de Mediu
POMÁNIA

- ]91t2DS Âna,M ‚t,perni

17,02 CĂTRÉ
S. C. COMPUTERMND ROMÂNIA S.R.L -

St; Fabrica de Ghtcoză nr. 15, sector2, Bucz,resti

Referitor la adresa dvs, înregjśtratăia P.M.B. cu nr. 1678089/07.112018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. Í1006/08.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate peńtru arborii
simaţi în curtea imobilului nr, 8 din str.Jules Michelet, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 15.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitaţe cu
Legeá nr. 24/2007 privind reglemeutarea şi administrarea spaţiilor vrzi din intravilanul Iocafltăţilor
cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inzobil nr.8, str. Jules Michelet,curte acces srânga limită gard

-4ex. Aesculus hippocastanum(castan) ®80-lOOcm, h 14-16m-înclinaţi spre aleea pietonală
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Curte inzobil nr8, str. Jules Michelet,lateral dreapta

-lex. Ailanthus altissima (oţetar) ®2Ocm, hlOm reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu ap1icirea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
cöndiţii meteo nefavorabile.

-Iex. Aesculus hippocastanum(castan) l00cm, h18- reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărü
producerii de pagube materiale sau accidente accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile. -

-lex. Aesculus hippucastanum(castan) Ol3Ocm, h2Om, prezintă atac de boli i dăunători, fără
scorburi vizibile la colet sau pe trunchi- reducerea cu 1/2 din înălţimea coŕonamentului cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

-2eç. Tilia sp.(tei) ®3Ocm, h 16m, situaţi la limita cu imobilul vecin - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vcderea evitării producerii de pagube rnateriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteo nefavorabile.. -- .- - . — -.

Spate cure imobil nr. 8, str. Jules Michelet -- . - -- -

-lex; Tilia sp.(tei) 40cm, h 14m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrri1or de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de
pagube matcriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Be[ula pendula (mesteacăn), usor înclinat, 30cm, h 12m - reducerea cu 1/4 din
înălţ'ea coioamenuiui cu ap1icare Iucrărlor de uchilibrwe i eliminarea ramurilor uscate în
vederea.evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
lá condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ginkgo biloba (arborele vieţii) ®SOcm, h 18m - reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărü

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănía

Tet: 021305.55.00
http:/Jw.nv.pmb.ro
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producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea vamuri la condiţii meteo
nefavorabile. ‚ľ

Defrişare .şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.8, str. Jules Michelet,Iateml dreapta

-lex. Fraxinus sp.(frasin) Çil3Ocm, h 20m înclinat spre imobilul vecin ‚ existând pericolul

prăbuirii la condiţiimeteďnefavorabile i producerii de pagube materiale sau accidente.

-lex. Aesculus hippocastanum(castan) i80cm, hl6m, întregul coronament al arborelui se

sprijină p îmobilul vecin, prezintă scorbură profundă la colet i pe trunchi ‚atac de boli şi dăunătńri,

existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile ş producerii de pagube materiale sau

accidente.
-iex. trunchi Aesu1us hippocastanum(castan) 15cm, h4m, uscat l00%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului,
eyacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toatarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protećţie a spaţiilor verzi depe teritoriul Municipiului Bucureşti; în perioada de repąus
vegetativ aârborilor (-primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări ńedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi si aflaţi în declin biologic
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori
tineri, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă ‚ primăvara anului 2019, potrivit
Angajamentului de Plantare nr. 11006/1/06:12.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureşti

Toalctare -12 ex.
Defr4are- 3ex. diu care 1 ex. trunchi uscat JOO%, 2 ex. ajlate în declin biologic

DIRECTO
Simona

Întocmt,
Insp.Vasilica PLĘU

4cx./06. 12.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hltpJ/wwwpmbroRnstitutii/primaria/djrectii/diçecija mediu'avize arbori in consultare/avize arbod in consultarephp, pe data 9 z DEQ 2O1

Bd. Regina Elisabeta Tr. 47, cod poştal O5I3, sedor5, Bucureşti. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1ťr%;.;:.:;•..
Direcţia de Mediu

POMANLA
- ---r -

Nr.11036/16787171 17. BEĽ 29 - -

CĂTRE
-t.. - -

AĐMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT -

- Şos. Bucureşti Ploieşti .8B, Sector Ĺ; Bucurešti - - —-

Spre stuntä -

DIGITALETHER CONSULTING SRL - r -

Str Madrigaluľui nr 64 sector 1

•

-
Referitor )a adresa societăţiiblGlTALETHER CQNSULTR'JQ SRŁ, înregistratäia P.M.B-cu

nr t678717/08 11 2018 şi Li Direcţia de Mediu cu nr J t036/09 112018, care çestzează că pe malul
iacului Băneasa, yis-ă-vis de imobilul nr. 64, str. Madrigalului, sector ť, sunt 3 arbori uscaţi, la

‘-. verificarea efecruată pe teten, śa inventariat următorul rnaterial -dendro]ogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulrerioare şi H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rdăciniIor: -

Malul lacului Băneasa, vis-ii-vis de imobilul nr. 66, str Madrigalului
- Iex Populus sp. (plop) ® 400cm, h 12m- în declin bioIogc, prezin(ă scorbură la colet, atac

de boli i dăunători ş ciuperci saprofite, existând pericoLuL prăbuirii La condiţii meteo nefavorabile i
producerii de accidente sau pagube materiale, specia populus având lemnul de esenţă moale.

-lex Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 12- în declin biologic, prezintă scorbură ]a colet, atac de
boli i dăunători şi Jiuperci saprofite, existând pericolul prăbuirii la condiţii rneteo nefavorabile i
producerii de accidente sau pagube materiale, specia populus având lemnul de esenţă moale.

-lex Populus sp. (plop) O 3Ocm, h 12- are trunchiul ars, existânđ pericolul prăbuirii 1a
condiţii meteo nefavorabile i produceńi de accidente sau pagube materiale, specia populus având

lemnul de esenţă rnoale. -

MaIul lacului Băneasa, vis-ii-vis de imobilul nr. 64, str Madrigaluluí
-ĺex Populus sp. (plop) O 3Ocm, h 10-uscat 100% ‚ prezintă ciuperci saproflte, existând -

• - pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale,

specia popu]us având lemnul de esenţă moale.
-lex Populus sp. (plop) ® 4Ocm, h 10-uscat 100% ‚ prezintă scorbură pe Ĺrunchi, existând r::

f- pericőlul prăbüirii la ďofldjţii meteonefavórabile i prodďćerü de accidente sau pagube ń'iateriale,

specia populus având lemnul de esenţă moale.
-lex Populus sp. (plop) O 3Ocm, h 10-uscat 100% ‚ prezintă ciuperci saproflte, existând

-
-

pericolul prăbuirii b condiţii meteo nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale,

speciu populus având lemnul de esenţă moale. -

- - ‘- - -

-lex Populus sp. (plop) O 3OcrĎ,h 12-prezintă scorbură profudă pe trunchi, existând
pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale,

specia popuius având Iemnul de esenţă moale. -

-lex Populus sp. (plop) ® 3Ocm, h 14-prezintă scorbură profudă la co!et i pe trunchi,

cxistând pericolul prăbuińi la condiţii metco nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube

matcriale, specia populus având lemnul de esenţă moa]e

Bd. Reina Eiisabeta nr. 47, cod çcştal C5(YJ 1
‘

sector 5, Bucureşti, Roľnána

-— TeI:O213O555.
- hnp-J!wwwpmbm
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-lex Populus sp. (plop) ® 4Ocm, li 12-prezintă scorbură profudă pe trunchi, lipsă cilindm
central, existând pericolul prăbuşirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau
parnibe ma'teiiak specia popiius având lemnui de esenţă moala

Lucrările avizate se vor execűta prin grija administraiorului/propriearului legal al rerenu]ui
pe care se află arborń, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii]or
verzi de pe reritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca eăile de
acces, Iuându-se măsuri ae prevenire a accidentelo( sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material deidrologic tânär. Precizăm că
administratorul/proprietaru] ]egal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehno]ogieL de execuţie a tăierilor, siguranţa

- bunurilor şi a persoa»elorîn- zona operaţiunilor, în caz contrar aplkându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8. din Anexa nr, i Ui H:CQM.B. ńr. 304/2009.

Pen&u repararea prąbdiciului adus mediukii conform H.C:ć.M.W: nr. 304/2009, fn
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 27ex. arbori :tineri cu
balot de pămânĘ circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înälţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în perioada optimă-dt plantare,
primăvara anulüb2Ol9, toămna anuiůi 2019. La ünalizarea Iucrărilor de pläntare conf. art9 alin.5 din
Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia dc Mediu din cadni]
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contEtlr se_yor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul avjz are Ĺermen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defri.yare- 9ex. din care 3 ex. rrscate 100%, 6ex. csJ?ate în declňi bioiogic

Director Executiv,
.Simona-Mariana POPA

ĺS% -

#1DIRECŢIA
DE MEDIU

0

* Întocmit Insp.Vasilica PLESU
5ex./ 11.12.2018

prezenlul aviz 3 fostposiai pe siie-uI PNIB
pe dala de

Gd. Regina Elisabela nr. 47, ccd pcştal 050013, sedor 5. Bucureşi, Románia

Tel: 02120555.00 int. 4016
hup:/Iwww.pmb.ro
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Spte ştiinţă:
Domnul
Str.

- .- — -

nr. sectorl

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod pcştal O513. sectcr5. Bucureşti. Rcmänia

T&:021.305.55.OO
— htlp:lĺwww,pmb'm

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11216/1681504/ 17,DEC. i

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

- - - B-dul Poligrafiei ‚zr.4, sector I

Referitor la adresa ADPS I nr. — 18604/14.11.2018, -. înregistrată la PM.B cu
nr.16&1504/16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1 l216/19.11.20i8, prin care ne transmite spre

Q soluţionare cererea dvs., solicitaţi eniiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în aliniamentul stradal din drepul imobiiului nr. 103, str. Mitropolit Andrei aguna ‚ sector 1,
la verificarea efectuată pe teren,în data de 26.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verii de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea a]veo]elor stradale din cadru] plantaţiilor

•;. de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm: ‘, -
-.

. Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei: -

-

AIinüu;zent stradal, în dreptul ünobüulzd nr. J07, str. klirropolit Andreŕ aguna

-ł ex. Prunus cerasifera (corcodu) 2Ocm, h óm, în decfln biologic, prezintă scorbură Ia

colet i pe trunchi, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de pagube

- materiale sau accidente.

• Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.3158, 021/319.32.53,

conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti. evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căik de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi

crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.
Pentru

repararea prejudiciului adus mediułui, în compensarea arborełui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obHgaţia plantärii a 6 ex. arborl tineri cu balot

de .pământ cu diametrul trunchiului de minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie -.

- de specie, în prima perioadă optimă ‚primăvara anului 2019, toarnńa anului 2019, în alveo]a-rĘrnasă..

-_ hbcră in urma defrisării conlorm preedeii1or H C G M B nr 111/2011 pnund amenajarea si_ -
- ‘-

‘ întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiul Ducure$i.

Lń finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la -H.C.G.M.B. .nr.

304/2009, avéţi dbligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcărä în

teren a plantărilor în cornpensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normati v.
Precizărn că adminstrutcruiíprroprictarul legal al terenului este răspunzătof de supravegherea

execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehĄologiei de execuţie a

tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr.• 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.



Menţionăm faptul că în aliniamentul stradal din drepwl imobilului nr. 103, str. Mitroplolit
Ańdrei Şaguna ąu s- a constatat materia! dendrologic în declin biologic sau uscat care să necesite
ap1icaiea lucrărilor de deťriare.

Prezentul aviz ure termen de va]abilitate 2 ani dc la data emiterii. - . -

DeJ)işare- Jex.

Director Executi
Simona-Mari .—.—- -4,

Întocmit lnsp.VasiIica PLEŞU
5ex./ 11.12.2018

o

- - ľ.-

prczentul aviz a ínst postat pe siie-ul PNIB

pe data de l DEQ 10i8

Bd. Regina Elisabcta nr 47. cod pcşlal 0513, sedar5, Bucuwşb. Romăna
•TeI; 021 .305.55.00 nt. 4016
h%lpJ/vrwą.pmb.ro
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‘JJ Direcţia de Mediu
ROMAN IA
7w E-Jsiivms i'-aj,d

Nr. !(%v 17.DEC. 2ÍHB

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

Bdu! Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureri

urma veriflcărilor efectuate pe teren în data de O6.1.20l8, pe str. Moeciu, secwr 1, sa
inventariat următorul material dendrologic penĹw care în çonformhůte cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţulor verzi din intravilanul localităţi or cu modificările si
compktăńle ultedoare şi H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti si H C G M B nt 114/20H privind amenajarea si întretinerea
alveolelor stradale dtn cadrul plantatHlor de alimament din Municipiul Bucuresü, avizăm
Defnşare si scoaterea rădăcrnilor
Aliniament stradal, în dreptul inzobilului ;zr 7, sti Aśoeciu - —

-1 ex. Acer sp. (arţar) 8Ocm, h 12 m, în declin biölďgit, prezintă scorbură profundă la colet
prin care se observă lipsa cilindrului central, atac de boli i dăunători, exislând pericolul prăbuirii la
condiţii meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;
021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de průtecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorareaconstrucţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerü de evenimentë cu urmări neďoťite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboretui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a Gex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie. de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă
liberă,conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti ş ex, în zone deűcitare de pe

Q raza sectorului.
La íinalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriftcării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar sď'or aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
ńormativ.

Precizăm că administratorul legaĺ aF terétfului est'}ăspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respcctarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform arL 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în regim de mgentă
Defrişare- Jex, aflat în declin biologic -

Đirector ExecuI'iw0
imor1a-Mar POPAi

DiRĘQýjÂ'

Rcd. P.V4 e- 07. i220 ezentul aviz j t posiat pe site-ui PMB
httpu/www.pmbsorinstituti - directi&mediu/avize_arborijn_consultareÍavize_arbodjn_consultare.php, po data de

BEQ2Ow
Bd. Regina Eflsabeia nr. 47, cod poştal 0513, sector 5,BucureşU, Rornânia

TeI:021.305.55.0O
hup:iĺwvwpmbro

întocmit: Insp. Vasilica PLEŞUfC
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CĂTRE, -

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16,

Sector 3, Bucuresti

i t7'ť:
•

ŔOMĂNIA
•

- - e
----

- Referitor la adresa doamnei
-

inregistrată Ia P.M.U cu
nr.1662747/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3/9387/24.09.2018, c'uNcomp1etarea
înregistrată la P.M.B cu nr. 1680683/14.11.2018 i la DM cu nr. 11130/15.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situaţ în curtea imobilului -‚

nr.37 din str. Alexandw Depărăţeanu, sector 1, la verificarea efectuată pe teren în data de
16.10.2018, s-a inven(ariat următorul ma(erial dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
rnodiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:

Curte imobil nr.37, str. Alexandru Depărăţeanu, Ia limita de proprietate cu imobilul nr. 35
-1 ex. Paulownia sp.(copacul prinţesei) óOcm, h16 m, reducerea cu t/3 din înăltimea

coronamentului cu ap1iarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea ramůrilor

uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frâńgeiFşi pŕăbuşirea
de ramuri la condiţii mteo nefavorabile.

.---s-

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI terenuĺui pe
care se află arborele (AFI), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

O
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toa]etarea-se va executa în perioada de repaus
vegetativ.a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu.fl afectal echilibrul bio]ogic aI acestora (cu
excepţia elim[nării ramurilor uscae şi frâne).

Precizăm çă administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a ţăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pcl 8 din
Ąnexa nr I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prczentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toakare — Jex.

Red. F.V-j ex- 13.12.201 ez&nlul aviz osIat siic-ul MB

II(tp:flflvw.p91b.r&inMiIutiú irtcĹiamcdiuîavzc_aIborijunuIwIeIávize_jzbodJILconsuIlarc.php,pcdandc 78 ĐEQ 2O8

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9387/1 ĺĺ3O/1662747/168O683/ 21LBEĽ7O

Spre tiinţă 4.: -.

Doanmei - - - 1

Srr. -

-
i nr. ‚ ap Sector 1, Bucureti

1

- Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal O5001Ş,.şeclor5. BucureŞ. Rumána

TeI: 021.305.55.0O
hup:/Nnąw.pmb.ro

Întocmit
lnsp. Vasilica PLESU/I

-- .

00l
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fl:V PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

- Direcţia de Mediu

Nr. 10909/1677519/

- CĂTRE,
S.C. FALCON CONSULŢING SRL

Str. Grigore Alexandrescu nr.16-20, sector 1

Referitor la adresa dvs. înrcgistrată la P.M.B cu nr 16775t9105.1 1.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10909/06.11.2018 prin care solicitaţi emiterea avizutui de specialitate pentru arborii

‘situai în curtea imobilului nr.t din str. PiaţLI Lahbvary, sector 1, la veriflcările efectuate pe teren,
în data de 26.11.2018 respectiv 10.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reg]ementărea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanuł loca]ităţilor cu modiflcarile şi completari]e ulterioare i H.C.G.M.B. nr.304/2O09 privind
Normele de pŕdiecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului BucureşLi, avizăm:
Toaletare:
‘Cwie bnobil ‚

iiiiobilid nr
str. Piaţa Alexandru Lalzovwy, stônga acces cnrte, la Unzita de proprietate cu

ç

- 8 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) ® 20-120m, h 12-18m — reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronaitientelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arbQrilor şi eliminarearamurilor uscate, în

vederea evitării producerä de paube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

la condiţii meteo nefaýorabile. - -

- 3 ex. &cer sp. (arţar) ţ2i 20- 80m, h 12-16m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo

nefavorabile. -

5
-—‘,

- l ex. Tilia sp. (tei) 3OJ, h 12m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

uplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscaţe, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află

arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
-

- a accidentelor sau u deteriorării construcţiilor din jur şi a reţe]elor aeriene.
Conforrn arL6 pct. 6 din Anexa L La H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normcle de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte).

• Precizăm că proprietarul legal al lerenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăieriIor în caz coiîtrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

• Anexa r. 1 ]a :Ľc.aM.3. nr. 304/2009.
Menţionăm fapwl că La data efectuării veriftcărilor, în curtea imobilului-nr:L din str. Piaţa

- Alexandru Lahovary a fost identi€kat un arbore aflat în declin biologic care prezintă scorbură pe

s. -s

Bd. Rena Elisabeta nr 47, cod poşlal CĘl3, sectDr 5, Butuíei, Rcmân

TeI: 021.3055500
http:/hwöv.pmb.ro

2 t DEC. 2018

ŔOMÂNIA
ioi s =181



trunchi, atac de boli i dăunători, înclinat spre clădire, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteo nefavorabile.

In conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiąlui Bucureşti pentru reparareŁl prejudieiului adus mediului
prin defriarea arborelui situat curtea irnobilului nr 8 din str, Piaţa Alexandru Lahovary, este necesar
să semnaţi un Angajament de plantare a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (diametrul trunchiului de minimum lcm) i înălţimea corespunzătoare
acestuia, în• funcţie de specie, în prirna .perioadă optimă de plantare de la obţinerea avizului sau să
prezentaţi un Protocol de plantare înçheiat cu A.D.P. Sector 1,- b-dul Poligraftei nr.4, în care se or
rnenţiona, amplasamentul, perioada de execuţi;număwl şi speciile propuse ce urmează a fii plan(ate,
precum şi condiţiile de îniseţinere a materialului dendrologic, cf. prevederilor art. 9 din Anexa 1 la
HCGMB 304/2009 privind Normele de protěcţie a spaţiilor verzi dë pe teritoriul Münicipiului
Bucureşti. -

Semnarea angajamentului se va face la sediu] Direcţiei de Mediu - Primăriei Municipiului Bucureti,
cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardăaripa Anghel Sahgny, sector 5, iar Protocolul
de plantare va fi depus la RegÂstratura PMB, cu, sediul în B-dul Regina Eliabetanr. 42, sector 5.
Persoana desemnată peutru semnarea Angajamentului de Plantare, trebuie să prezinte la Direcţia de
Mediu o .copie după cartea de identitate i o împuternicire a persoanei, semnată de către
proprietarul/administratorul terenului din str. Piaţa Lahovary nr.

Pentru relaţń suplimentare ne puteţi contacla la telefon 02ľ/305.55.00 inL4162.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalei'are — l2es.

Director Executiv
Simona-M P

-
.

Întocmit Inspector Vasilica PLEŞ
4ex112.12.2018

prezentul avil a fnsl posial pe site-ül PNID -

—

-- pe data de 1 0. BEC, 2D,8

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, seclnr5, Bucureşti, Romnia
Tel: 021.30555.00 inŁ 4016
http:ilvwnz.pmb.ro
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Řeferitor la adresa dvs. nr.17757/31.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1677495/05.11.20 I 8 şi la Direcţia de -Mediu cu .nr. 10912/06.1 I .2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea domnului ‚ prin care solicită emiterea avizului de defriare
pentru un arbore shuat în aliniamentul stradal, în dreptul imobilului nr.9 din str. Intrarea Eliza
Zamfirescu Leonida, la verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.S.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tenitoriul Municipiului Bucuŕeşti,
avizăm:
Toaletare:
Alinjciii,ent stradal, În dreptnl inwbilnlui ‚z,9, str. Jntrarea Eliza Zamjirescu Leonida

-1 ex. Tilia sp. (tei) 6Ocm, h 16m, viabil, nu prezintă semne vizibile de declin biologic
(scorburi la colet sau pe trunchi, atac de boli sau dăunători ) - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de chilibrare, în vedëťea evitării producerii de pagube

materiale sau accidentď prin frângerea şi prăbuşrěa de ramuri lá condiţii metebňefävorabile,

ehminaretamuri uscate i degajare cabluri electrice.
Lucrăriie avizate se- -vor; executa prin grija'A.D.P. Sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58,021/319.32.53, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prvenire a accidentelor sau deteriorarea

cJ construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

-Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaľetarea se va-excuta
îtT perioada 3& rpaus vćgčtativ a arborilor (primăvara sau toąmną), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminăhi ramurilor usčăte şifrânte).

Precizăm că administratorul Iegal al - terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona opcraţiunilor, respectarea prevederilor avizului

- i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz cóntrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -

Prezentul aviz a termen de válabil[tate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare

Director Ex
- -

Simona-Mar
Tntocmit: Inspector Vasilica PLEŞU

18. OEQ 208

Nr. 10912/1677495/

PRIMĂRIA MUNICIPIÜLUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu -

- -

- 21. DEQ 2018 -

• CĂTRE,
ADMINISTRA Ţ1A DOMENIULUI PUBL1C

B-dul Po1i&aJ1ei nr.4, sector I
-s.

ar.", ap sector 1

Spre ştiinţă:
- DomnuluI

- Slr'

SECTOR1 •- -+

RsdP.v.15ex.— 12.l_
hItp:î/www.pmh.i

t postat pe site-uI PNIB
iwcLia_mediu/avi7e...arboriJn_constllIawJavize..arbońjn_consultare.php. pe data de

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucůreşU, Romănia

Tet: 021.305.55.00
http:ĺíwww.pmb.m
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Direcţia de Mediu
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CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMFNT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare, Proiecte i Avizare
Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.BB, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 16372/29.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1688641/11.12.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1 1745/12.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 9 arboń (1 ex. aflat in declin biologic şi 8 ex. uscate in proporţie de
100%), siwaţi în Parcul Herăstrău Nou, arboń care prezintă pericol de frângere şi prăbuşire,
inventańaţi pe teren de către inspecwrii din cadrul instituţiei dvs., menţionaţi in tabelul cu
fotografiile aferente anexate soiicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administmrea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi din Anexa 1
la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului
Bucureşti avizăm executarea Iucrărilor de defriare a celor 9 exemplare arbori ce fac obiectul
prezentei cereń.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomlui/propdetarului legal al terenului
pe care se află arborii conform prevedeńíor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţňlor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- de&işarea şi scoaterea rădăciniíor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic Iânăr.

Pentru repanrea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arbońlor uscaţi avizaţi pentru defrişare, administratorul Iegal are obligaţia plantării
a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de speeie, în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza în care s-a execuiat defňşarea, in perioada optimă de plantare din
primăvara/toanma anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
planiărilor în compensare, In caz contrar se vor aplíca sancţiuni conf. art. 4, lit, e din acelaşi act
normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele ohligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire la arbońi avizaţi pentru defńare, prin publicarea acestor
informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina
oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei
instituţii;

- informarea cetăţenilor, in timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea
datei calendaristice ş a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de
acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de intemet a
primăriei de sector în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menhionate in prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre
datele tmnsmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de

Bd. Regma Elsabeta rv. 47, cod poşwl O5CI3. sedc.5. Bucurqli. Rom&1E

TeI 021.3C5.55.OO
hUp .IMww.pmb.m

Nr. 11745116886411

Ľ—.



specialitate, iar administratoml legal al terenu!ui, prin grija căruia se execută Iucrările, va fi
sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureti, precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr.
114/30.06.2011 privind amenajarea i intreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţülor de
aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform
Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările
ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — 8 e uscate ]OO% i 1 at in declin biologic.

DIRECŢ. CUTIV,
Sunon argan PA

Întocmit
cons, Bogdan POPESCU

ţ2..2018

prezenlul aviz a fosl poslal pe sile-uI PMB i Q n r in'
pe dala de Lij. LUI

Bd. Regi,a EIEabea nr. 47, cod poşlal 05C013, sedcf 5. Bucureşli. RomMia

TeI: 021.305.5500 Wit. 4016
http:/NAwąpmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPĽJLUI BUCUREŞTI i1:.i:Z.
Direcţia de Mediu \:..

POMANIA
27. OEQ 2018

- CĂTRE . -

Doamna
Strada nr. sečtor 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1609208/20.03.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 2147/21.03.2018, cu comptetarea înregistrată la la P.M.B cu Ďr. 1683048/22.11.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu-nr. 11376/11.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru un arbore
situat în curtea imobilului nr: din str. Av. Maior Stefan Sănătescu, sector 1, la veńficarea efectuată
pe teren, în data de 28.03.2018, s-a inventariaturmătorul materiiil đendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

• intravilanul localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare ŞÍ-FĹC.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor: -
Curte imobil nr. str. Av. Maior Stefan ănătescu, la limită cu imobilul nr. 39

-lex. Abies sp. (brad) ® 3Ocm, h 12m- în declin bio1ogic uscat 50%, prezintă vârfurile şi
ramurile orientate spre imobilul nr. 39, uscate, existând pericolul producerii de accidente sau pagube
materiale la condiţii meteo nefavorabile. --

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află
arborele, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuând-se masa lemnoasă pentru a hu'bloca căile de acces,

-
- luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea- construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr. Precizăm - că
adrninistratowl/proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

• pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului dc 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diarnetrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, potrivit Protocolului de Plantare nr. 50/14.11.2018, încheiat cu ADP Sector 1.

La finalizarea lucrărilor de planare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la HC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare. Fi caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
norrnativ. - -

Nr. 2147/11376/1609208/1683048/

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate

- - de pe raza Municipiului Bucureşti
-Defrişarte- Jex.aflat în declin biologic

Director Ex
3mor.-a-1

Întocmit Insp.VasUPLE9
5ex./ 19.12.2Ol%oe,

a_medIWa%izc_afborijn_consuliawiavize_arboń_in_consuIiare.php,pcdSadc

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşial 050013. sedor 5. Bucureş. România

TcI:021.305.55.00
hltpl/www.pmb.ro
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Nr.11OI 1/11689//1678077/ 1687745/

CÄTRE
Doamna' -

B-dul J nr. ap. Sector 1

Referitor Ia adresa dvs. inregistmtă la P.M.B cu nr. 1678077/07.11.2013 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.1 1011/08.11.2018, cu completarea înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1687745/07.12.2018 şi
Ia DM cu nr. 11689/10.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 3 arboń
situaţi in curtea imobilului nr. 3 din b-dul Alexandru Ioan Cuza, sector 1, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modiiicarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. b—dulAlexandru Ioan Cum

- 3 ex. Tilia sp. (tei) @ 30-130m, h 15-18m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor

cu aplicarea lucrăňlor de echilibrare a arboňlor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producedi de pagube matedale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija propńetarului legal al (erenului pe care se află
arbońi, evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic al aeestom (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simona-M nz' PA

/

( żQV.Q))

prezentu! avIz a fosI pDS 99fljgt
http IA ‚v' pmb w/inniultiipnma direcIii/d,rcci,amn1iWaizearboninconsultarcJavjzearboninconsuIiare php pe dala de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
4ex./18.12.2018

Bd. Regisa EIEabeta iy, 47, wd peşlaJOSOOl3. secto-5, 5ucurei. Rn&

TeI: 021 .3V555.0O
hupihwnvpmbw
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Nr.11131/1680655/
2ZBEQ2O CĂTRE

Doznnul —

i Sector] - -

-Referitor la adresa dvs., înrgistrată la P.M.B cu nr.1680655/14.1 1.2018 şi la-Direcţia de
Mediü cu nr. 11131/15.11.2018, prin care soliciţąţi aviz de specialitate pentru un arbore situat în
curtea imobilului nr. 1 din str. He1eteu1ui, sector 1, la verificarea efectuată pe teren în data de
05.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Lęgea nt

24/2007 priind regkmentarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul ]ocaităţi1or cu
modiňcarile şi completarile ukerioare şi H.C.G.M.B. nr: 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi ie pe teritóriul Municipiului Bucureşti, avlzărn
Defrişare şi scoaterea rădăcinflor: - -

Spaţiu verde, curte imobil nr. str.Heleteu1ui
-lex. Tilia sp. (tei) ® 8Ocm, h 16m, în declin biologic, preziůtă scorbuŕă profundă la colet i

pe trunchi, lipsă cilindru centtal, existând pericolul prăbuirń i produceriide accidente sau pagube
materiale la condiţii meto nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legat al terenului pe care se află
arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nörmele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acce,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor diu jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendťologic iânăr. Precižăm că
administratorul/proprietarul legal al terenului este rspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respéctarea prevederilor avizului, respectara tehnologiei de.execuţie a tăierilor, siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţwnilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentŕu repararea prejudiciu1ui' adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i

Q
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, potrivit
Angajamentului de Plantare nr. 11131/1/12.12.2018.

- La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul-P.M.B. în vederea veriflcării în
tereń i 1antărilor în compensare, În caz contrar se vor aplicá sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ. -

Prezeńtul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit de
avizul/punctul de vedere al Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe Iista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare- 1ex.gQâclin biologic -.

Director Executivş# -. - -

Simona-Marif1zbP%CŢ;A - - - -

prezentul aviz a fosl posla pc si( ul flfl
pedsa&

Litocmit: Insp.Vasilica PLĘŞU fť
4ex./ 17.12.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. DEQ 2018

ŘOMÂN IA
l 20181 1ApEM080 IMPQEUNÁ

CĂTRE,
Regia Autonomă

Spre $iinţă
Domnul
S tr.

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat —RAAPPS
Str. Moliere nr. 6-8, sector 1

nr. et. ‚ap ‚ sector ł

o

Referitor la adresa domnului —

t aregistrată Ia P.MB cu
nr. 1681567/16.11.20 I 8 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1 1213/19.11.2018 prin care soliciĺă emiterea
avizului de speciatitate pentru intervenţia asupra a doi arboń situaţi in eurtea imobilului nr din
str. Pitar Moş, sector 1, Ia verificarea efectuală pe teren, în data de 10.12.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completańle utteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Curte imobfl ntt dreapta acces imobd, str. Pitrn Mos:

- 1 ex. Morus sp. (dud) @ lOOm, h 16m — reducerea cu 1/ 2 a şarpantelor care afectează
imobitul vecin şi reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare
a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri ta condiţii meteo nefavorabile, curăţarea arborelui de
Iianele invadatoare.
Curte irnobil n; 12, stánga acces irnobil, sh; Pitar Mov:

- 1 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) @ 8Dm, h 14m — reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamenwlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin fńngerea şi prăbuşirea de ramuri
ta condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află
arborele, (RAAPPS), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe (eritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), penlru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunuri Ior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevededlor avizului

Bd. Regna Elsabeb nr 47. wd poştaIOSOOl3, sedors, BucureşU, Romăila
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şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureşti

Taaktare — 2at

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5ex./18.12.2018

prezenlul aviz a fosl postal pe site-u! PMB
pe data dc

Bd. Regma Etabeta nr, 47, cod poşlat 050013, sedor5, Bucweşli, Româa

ToI: 021.305.55.00 it 4016
htlpilwww.pmb.ro



CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4; Sector 1,Bucureşti

!

ŔOMÂNIA
s sÁa zaai

- Spre ştiinţă,
Doamna
Str.

J

nr. sector 1

Referitor ia adresa dvs. nr17709/14.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1681510/16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11214/19.11.2018 rin caŕe ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in aliniamentul stradal din str. Av.
erban Petrescu, în dreptul imobilului nr. 4, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în

- data de 14.12.2.018,- s-ä inventariat următorul rnaterial dendrologic pentru care, în
coňformitate cu Lëgea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intŕavilanul Iocalităţilor cu modificările i completările ultęrioare i H.CG.MB. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriuI Municipiului Bucureşti i
HCGMB. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Mupicipiul Bucureti, avizărn:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Av. Serban Petrescu, în dreptuĺ imobilului nr.4

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 8m, în declin biologic, prezintă o mică scorbură pe
trunchi i trunchi usor fisurat, reducerea cu 1/3 a coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a arborelui I eliminare ramuri uscate, în vederea evitării producerfl de pagube

Q materiale sau accidente prin frîngerea I prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteorologice
ľ nefavorbile.

Defrişare i scoaterea rădăc!nilor cu păstrarea alveolei:

Aĺiniamentul

străzii Av. .Şerban Perescu, în dreptul imobiluĺui nr. 4 . -.

-

i ex. Acer sp. (arţar) 0- BOcrn, .h ‘lOm,.în declin biologic, prezintă scorbură pe
łrunchi, două sarpante uscate, ciuperci parazite ramurruscate, existând pericolul produceru
de pagube materiale sau accidentę prin frînerea i prăbuirea de ramuri . Ia conJiţU
meteorologice nefavorbile. . -

Aliniamentul străzü Av. -Şerban Petrescu, în dreptuĺ imobilului nr4
- 1 ex. Acer sp. (artar) .0 3Ocm, h 6m, în declin biölogic, prezintă scorbură profundă

Ia insertie, inclinat către carosabil, existând pericolul producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frîngerea si prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorbile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de te!efon
021f319.32-S8 .021ć31a3a53,conform prevederilor Ia RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele deprotectie a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului Bucureti, evacuându-se

Bd, Regina EUsabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-se măsuri de prevenire a
acdident&or saučeteriorareaconstrucţrnordtn jur i a re'ţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind.Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
în perioada de repaus vegetativ •a arborilor (toarnnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
edhilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendroIogic tânăr.

.Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimúm 7crn)şi
înălţime corcspunzătoare diametrului în funcţie de specie, în peŕioada optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, în alveolele rămase ]ibere în umt
defriării ‚ în vederea completării aliniamentului stradal.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexą 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţL obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadruIY.M.. în vederea
verificării în teren a.pIantăriIor în compensar. In caz contrar se vor aÇilica säncţiuni ‘conf.
arL4 din aceIaşi äćt normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitäĺe 2 ani de Ia data emiterii şi este valäbil însoţit
de avizul Ministerului Culturü, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti. -

- Defrişare-2ex.
Toaletare—lex.

- - -y

Întocmit: Inspector Vasilica PLEŞU
5ex./17.12:2018

2 ) OEC. 2.1$

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pqtal 05t013. sedar5, Bucumş, România
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Referitor Ia adresa dvs. nr. 18048/14.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1681509/16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1 1215/19.11.2018, prin care ne tmnsmiteti spre
soiutionare cererea Asociaţiei de Propńetań bl. 2A din stĺ. Smaranda Brăescu nr. l 8B, prin care
so]icită emiterea avizului de specia]itate pentru intervenţia asupra a 3 arbori situaţi în spaţiul verde
amenajat în zona parcărilor, Ia verificarea efectuaţă pe teren în data de 14.12.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglemeninrea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. modificală şi completată
cu Legea nr.47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare
Spaţiul verde, in spatele blocuńlor 2A i 2B din sw. Smaranda Brăescu, zona parcărilor de reşedinţă

-1 ex. Ulmus sp. (ulm),biwlpinal O 6Ocm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării produceńi de pagube
mateňale sau accidente prin fńngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare mmuń uscate.

-1 ex. Prunus cemsifen (corcoduş) O 4Ocm, Li 6 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin fńngerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare nmuń uscate.

-6 ex. Acer sp.(arţar) O 20-4Ocm, h 10-14 m, reducerea cu 1/4 din inălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O lOcm, h 10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin Miigerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării produceňi de pagube materiale sau accidente
prin fńngerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde spatc bloc 2A din sirSnzaranda Bräescu nr 18 B

-1 ex. Acer sp.(arţar),biwlpinal O 6Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamenwlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
matedale sau accidente prin fńngerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare mmud uscate.

-1 ex. Aijanthus altissima(oţetar) O 4Ocm, h 12m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamenentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente.
Spa(iul verde faiă bloc 24 din sntSmaranda Brňescu ‚w, 18 B

Bd. Regia Eabela iv. 47, cod 1aI D5l3, sedor5, &iireşli, Rnk,a
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-3 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 20-3Ocm, h 6-10 m, reducerea cu 1/4 din înăiţimea
coronamcntului cu aplicarea iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin fńngerea i prăbuirca de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.

-3 ex. Acer sp.(arţar) 020-4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarca iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin fńngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eiiminare ramuri uscate.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde fa(ă bloc 2A din sirSnzaranda Brăescu nr 18 B

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 3Ocm, h 6 m, în declin biologic, prezintă scorbură
profundă pe trunchi şi ciuperci saproflte, existând pericolul prăbuşirii la condiţii meteo nefavorabile

-1 ex. Prunus domestica (pmn) O 2Ocm, h 6 m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă
pe trunchi, existând peńcolul prăbuşirii la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui/propńetarului legal al terenului pe
care se află arborii conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarca construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defdarea i scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea producedi de
evenimenle cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avcţi obligaţia piantării a 12 ex. arbori tineri cu balot dc pămănt,
circumferiuţa trunchiului dc 20-28cm (0 trunchiului minimum lcm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie ( primăvara anului 2019, toamna anului 2019, în
spaţiul verde aferent imobilului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi şi
în alte zone deficitare din sector).

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

Precizăm că administratorul legai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarca prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aľişeze, in
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaletare-18 ex.
Defrişare- 2 ex. aJlate în declin biologic.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

(1 2 1, 0Ect z' Tntocmit: Insp. Vasilica PLEŞU
5exJ 19.12.2018

prezentul avĘ jost posiat ps%e.ul PMB
pe đate de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11,%%.ý:z-

Direcţia de Mediu
. :POMANIA

- -

-

Nr. 11223,11463ĺ1681487116845461 27 BEQ ZO -

CATRE
SCDAGECOINWESTSRL
B-dul Exppziţiei nr.2;Sectot 1

În atenţia doamnei -
-

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.l681487/16.ll.2018 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 1 1223/19.ll.201& ‚ cu completarea înregistrată la P.M.B cu nr.1684546/27.11.2018 şi
la DM cu nr. 11463/28.11.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defriare a
unui arbore situal în curtea imobi]ului nr2, din B-ul Expoziţiei, sector 1, laveriflcarea efectuată pe —

teren in data de 26 I 1 20 l 8, s-a inventariat următorul matenal dendrolotc pentru care,. în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglěmentarea şi ądminis4rar,ea spaţiilör verźi diń- ‘

intravilanul Iocalităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi ËI.C;GMB. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuj Municipiului Bucureşti, avizăm;
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde, dreapta acces clădire aparţinând DAGECO B'JVEST SRL, B-dul Expoziţiei nr. 2

-lex Populus sp. (plop) 8Ocm, h 16m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă la colet

i pe twnchi, atac de boli i dăunători, Iipsă cUindru central, existând pericolul prăbuirii i producerii

de accidente sau pagube materiale la condiţii meto nefavorabile i nu numai. -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Legal al terenului pe

care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se rn5sa lemůoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenrelor Väu deeriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr. Precizăm că

administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea prevederi]or avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor,sigunfnţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conforrn art 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Ó Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i

înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de planĹare,

primăvara anului 2019, poťtivit Angajamentului de Plantare nr.1 1223,1 1463/l/t7.12.2018.

La fmalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- 1 declin biolo2ic

/
Director Execu ‘ c
Simona-Xt r'aśs P?1%

przeMűl nii ii fost á*C3 rça'
http:Uwww.prnbr n 1IpăůiaiiWdimctüMitia rneđiWavize arbcd in cnnçuliarelavize aibnii in consul!an!phn, pe dau de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ŻZOEczwa

ŔOMÂN IA
:iSĄpRÁ:Op:MMrE uNA

CĂ TRE,
ADMINJS TRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SEC TOR 1

BduI Poĺigrafiei nr.4,Seclor 1,Bucuresti

Spre ştiinţă,

Domnului
B-dul 1 hÍ ‚ap. Sector 1 ‚Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1681830/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11236/20.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru toaletarea i defriarea arborilor situaţi pe domeniul
public, pe str. Vrancea, sector 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,în data
de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Aliniamentul străzii Vrancea, în dreptul imobilului nr. 18

-1 ex. Acer sp(artar) 080 hlOm, in declin biologic, prezintă trunchi fără cilindru
central, scorbură profundă Ia coiet i pe trunchi, înclinat spre carosabil, existând pericolul
prăbuirH Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Aliniamentui străzii Vrancea, în dreptul imobilului nr. 18

-1 twnchi Acer sp.(arţar) 080 h2m, înclinat spre carosabil, existănd pericolul
prăbuirfl Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Aliniamentul străzii Vrancea, în dreptul imobilului nr. 12

-1 ex. Acer sp.(arţar) sp.() 0100 hl2m, in decfln biologic, prezintă scorburi Ia
insedie, înclinat spre carosabil, existând pericolul prăbuirH Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai.
Aliniamentul străzii Vrancea, în dreptul imobilului nr.8

-1 ex. Acer sp.(artar)sp.( 080 h3m, în declin biologic, prezintă scorburi Ia colet,
dezrădăcinat, existănd pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Aliniamentul străzii Vrancea, Iângă imobilul nr. 5

-1 ex. Acer sp.(arţar) 080 hlOm, în declin biologic, prezintă trunchi fără cilindru
central, scorburi profunde Ia colet, dezrădăcinat, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i nu numai.

-1 ex. Populus sp.(plop) 0100 hl4m, in declin biologic, prezintă scorburi profunde
Ia colet, dezrădăcinat, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i
nu numai.
Spaţiu verde, Iângă imobilul nr. 6, str, Vrancea ( vis-ă-vis de imobilul nr. 5)

-1 ex. Acer sp.(artar) 060 hl2m, în declin biologic, prezintă scorburi Ia colet,
existând pericolul prăbuińi Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.
Aliniamentul străzii Vrancea, în dreptul imobilului nr. 6A ( vis-â-vis de imobilul nr. 5)

Bď Regiia EIabeta ir 47, cod poştaio5®13, sed&5. Buaimşti, RonŮ,a
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-1 ex. Acer sp. sp.(arţar) @BO hlOm, în declin biologic, prezintă scorburi pe
trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuidi Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniIor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 1 (nr. de telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53) conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţhle necesare plantărfl de material dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 48 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, în alveolele rămase iibere în urma
defriărfl ‚ în vederea completării aliniamentului stradal conform prevederiior H.C.G.M.B. nr
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadruI pIantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti,

La řinalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. Tn vederea
verificărü in teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

De asemenea1 pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere ia materialul dendrologic
situat în aliniamentul străzii Vrancea ‚ vă rugăm să aplicaţi iucrările prevăzute în Anexa
1 la adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în perioadele favorabile din
intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii
unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate domnul Fălcescu Jean Andrei
poate accesa http://www.pmb.ro/institutiilnrimaria/directii/directia mediu/avize arbori
emise/avize generale 201 80924.pdf.

Prezentul aviz se va executa in regim de urgenţă.
Defrişare -8 ex.aflate în declin biologic

POPA

Întocmit Insp. Vasilica PLESUŞg
210W711m 5exJ17.12.2018

prezenlul aviz a fost poslat pe s(Ie-uI PMB
pe dala đe
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Str. - siz-. sec(or 1

Spre tünţă
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poiigrafîei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.18036/20.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1683074/22.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11377/23.11.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea domnului i, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr. din str.Elizeu ‚ sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.
12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr... dreapta acces, Ia Iimita gardului, str. Elizeu

-lex.Mows sp. (dud)015-3Ocm, h6m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului, eliminare ramuri uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea trunchiului arborelui Ia condiţii meteorologice
nefavorbile.
Curte imobil nr. dreapta acces, Ia Iimita gardului, str. Elizeu

-lex. Ulmus sp. (ulm) e l2Ocm h 14m, în declin biologic, prezintă scorbură Ia colet
i pe trunchi, ciuperci saprofite, scoartă fisurată, dezrădăcinat, inclinat spre carosabil,
existând pericolul producerü de accidente sau daune materiale Ia condiţii meteo
nrfavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietatarilor Iegali aI terenului pe care
se află arborii conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuändu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defńarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
produceńi de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Bd. Regia Ehsabeta rw 47. cod poşt& 050013. sed 5. BuaMeşti. Rnn*i
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în primăvara anului 2019,
conform Angajamentului de Plantare nr. 11377/1/18.12.2018.

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

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

Domnul Pascu Lucian Constantin are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
ařişeze, în xerocopie, într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor coproprietarilor imobilului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterń.
Toaletare-1 ex.
Defrişare- 1 ex. aflat în declin biologíc.

Direct tţv,
simoaV rlarŕĘ OPA

*

Întocmit: Insp. Vasilica PLEŞU j5ex./ 19.12.2018

prezeniul aWz a fost posiat pe sile-uI PMB
pe data de

Bd. Regwia EIabeta nr 47, cod poşlal 050013, sedoc 5, Bucureşu, Rco,áita ľ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. OEĽ 2018
ŔOMÂNIA

2ia sĄngÂroş1M MPEUNA

Spre ştiinţă,
-Domnului (

CĂTRE,
ADMINISTRAŢL4 DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I

B-dul Poligraýei mt 4

-Asociaţia de proprietari bloc 14
Calea Dorobanţi nr. 152, seclor ]

Referitor la adresa dvs. nr 18919/21.1l.2018, inregistrată Ia P.M.B eu nr.
1683544/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11397/26.11.2018, prin care ne tmnsmiteti spre
solutionare cererea domnului - - ‘ prin care soliciiă emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arbotuor shuaţi in vcdnătatea parcării de reşedinţă din Całea Dorobanţi
nr.152 bl.14, Sector 1, la veriłicarea efectuată pe teren in data de 05.12.2018, s-a inventańat
următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi adminisharea spaţiilor verzi din inlravilanul localităţiior, modificată şi completată
cu Legea nr47/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti avizăm
Toaletare:
Spate bloc, spaţiu verde, lôngů parcarea de reşedinţő

-ł ex. Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau acciden(e
prin üîiigerea şi prăbuirea de mmuń la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Populus sp. (plop) O 3Ocm, h 15 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin Mngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate, specia
populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 12 m, înclinat spre trotuar şi carosabil, reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamenwlui cu aplicarea kicrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube mateńale sau accidente prin fringerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

şi eliminare ramuri uscate.
Defrişare şi scoalerea rădăcinilar
Spate bioc, spaţiu verde, längă parcarea de reedinţă

-1 ex. Acer sp.(a®r) O 4Ocm, h 12 m, in declin biologic, prezintă scorbură Ia colet, atac de

boli si dăunătoń, dezrădăcinat in partea opusă inclinării, existánd peńcolul prăbuirii la condiţii
meteo nefavombile

-1 ex. Acer sp.(arţar) O óOcm, h 14 m, in declin biologic, prezintă scorbură pe twnchi, intreg
coronamentul este înclinat către parcarea de reşedinţă, existând peńcolul prăbuşirii Ia condiţii meteo

nefavombilc.
-1 ex. Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 12 m, in declin biologic, prezintă scorbură la colet,

dezrădăcinat, existănd pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavombile.
-I ex. PopuLus sp. (plop) O 8Ocm, h 18 m, in declin biologic, prezintă scorbură profundă a

colet şi pe tmnchi,atac de boli şi dăunători, existând peńcolul prăbuşirii la condiţii meteo
nefavorabile.

Bd. Regiia Ehsabeta rw. 47, ctd poştaIOSOOl3, sedors, Bucureşti. Romia
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-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40cm, h 15 m, în declin biologic, prezintă scorbură la colet, atac de
boli şi dăunători, existând pericolul prăbuşirii la condiţii meteo nefavonbile.

Lucrările aviza(e se vor executa prin ńja administratorului/propńetamlui legat at terenului pe
care se află arborii conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiiior din
jur i a reţelelor aeńene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arboriior (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibml biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ee se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendrologic tănăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circnmferinţa trunchiului de 20-28cm (0 truucbinlui minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie ( primăvara anului 2019, toamna anului 2019, in
spaţiul verde de unde se fac defrişăriie şi în alte 2one deficitare din sector.).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
ţucrăriţor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniţor, respectarea prevededlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, în
xerocopie, la avizieml blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatańlor.

Menţionäm că pentru aplicarea iucrărilor de întreţinere la materialul dendrologic situat în spaţiul
verde aferent blocului 14 din Calea Dorobanţi iw. 152, se vor aplica Iucrările prevăzute în Anexa 1
Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în peňoadele favorabile din intervalul
25.09.2018-30.04.2019, se pot executa ł'ră solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de
speeiaiitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate domnul Ciocodeica Ştefan, poate accesa
http://www.pmb.ro/instituĺii/JpńmańaidirectWidirectia mediuiavize arboń emise/avize generale 20

1 80924.pdf
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii şi este valabii însoţit de

avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia flgurează pe lista Monumentelor lstorice/Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureşti

Toaletare-3ex.
Def-işare- 5 ex. aJlaíc in declin biologic.

Director EJtIb
Simona-Mţiana2JPA

‘\ \“.)flA7 întocmit: lnsp. Vasilica PLEŞU
6exJlB.12.2018

prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
http:/Iwwwpmb rohnsbtutiűprimaria/direcüiidirectia_mediuíavize_arborĺ_in_consultare/avize_arboń_in_consultarephp, pe data de

Bď Regha Elisabela iyÁ7, cod poştal 0500I3sođors, Bucureşti, Romüa ľ
Tel: 0213055500 kit. 4016
hUpIMw.pnbro

2ZBEC2Q


